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RESUMO

CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE E PREDISPOSIÇÃO À
OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA

AUTOR: Francisco Carlos Pinto Rodrigues
ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Tânia Solange Bosi de Souza Magnago

As questões que envolvem a cultura de segurança (CS) e a ocorrência de eventos adversos (EA)
são temáticas contemporâneas que se destacam, mundialmente, no cenário científico e educativo.
O estudo objetivou avaliar a cultura de segurança do paciente e predisposição à ocorrência de
eventos adversos em unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo transversal, realizado
com enfermeiros e técnicos em enfermagem, atuantes em Unidades de Terapia Intensiva Adulta
de quatro hospitais localizados na Região Sul do Brasil. Os dados foram coletados entre junho de
2015 e janeiro de 2016. Utilizou-se um questionário contendo dados sociodemográficos e laborais
da população, o Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) para avaliação da cultura de segurança e, a
Escala de predisposição à ocorrência de Eventos Adversos (EPEA). Os dados foram organizados
no programa Epi-Info, versão 6.4, com dupla digitação independente e a análise no Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0 for Windows, por meio da estatística
descritiva e inferencial. O ponto de corte para avaliação positiva da cultura de segurança foi ≥ 75
pontos em todos os domínios do SAQ. Para os pontos de cortes da EPEA, foram utilizadas três
faixas percentílicas (<50; entre 50 e 75; >75), respectivamente, baixa, moderada e alta percepção.
Participaram do estudo 115 trabalhadores, sendo 29 enfermeiros e 85 técnicos de enfermagem.
Predominou trabalhadores do sexo feminino, adultos jovens (24 a 37 anos), raça autorreferida
branca, casados, com filhos e sem especialização. Maior percentual de trabalhadores tinha um
vínculo empregatício e consideraram o trabalho em UTI pouco desgastante. A consistência interna
do SAQ foi de 0,88 (com variação de 0,60 a 0,81 nos domínios) e da EPEA foi de 0,94 (0,74 para
estrutura e 0,93 para processo). A pontuação total do SAQ variou entre 47,2 e 96,5 (71,6 ± 12,0).
Verificou-se avaliação positiva nos domínios Clima de trabalho em equipe (76 ± 15,5) e
Satisfação no trabalho (89,9 ± 10,8). O domínio Percepção de Gerência do Hospital obteve o
resultado mais baixo (62 ± 21,0). Na EPEA, a pontuação média da diferença entre ideal e real no
domínio Estrutura foi de 0,97 (±0,55) e, no Processo foi de 0,87 (±0,62). Em ambos os domínios,
os trabalhadores foram classificados com baixa percepção para predisposição à ocorrência de
eventos adversos (46,1% e 49,5%, respectivamente). Observou-se correlação inversa entre cultura
de segurança e predisposição à ocorrência de eventos adversos. Conclui-se que os trabalhadores
conhecem os meios apropriados para encaminhamento e comunicação dos EA e que a cultura de
segurança nos hospitais pesquisados ainda está em processo de construção, com demandas e
necessidades a serem atendidas a curto, médio e longo prazo. O envolvimento da gestão pela
segurança do paciente pode melhorar os processos de trabalho e a comunicação entre a equipe,
fazendo com que os trabalhadores tornem suas práticas mais seguras.

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Enfermagem. Erros Médicos. Segurança do Paciente.
Unidade de Terapia Intensiva.

ABSTRACT

PATIENT SAFETY CULTURE AND PREDISPOSITION TO THE OCCURRENCE
OF ADVERSE EVENTS IN INTENSIVE CARE UNIT

AUTHOR: FRANCISCO CARLOS PINTO RODRIGUES
ADVISOR: TÂNIA SOLANGE BOSI DE SOUZA MAGNAGO

The issues surrounding the safety culture (CS) and the occurrence of adverse events (AE) are
contemporary themes that stand out, worldwide, in the scientific and educational scenario. The
study aimed to evaluate the safety culture of the patient and predisposition to the occurrence of
adverse events in an Intensive Care unit. This is a cross-sectional study carried out with nurses
and nursing technicians working in Adult Intensive Care Units of four hospitals located in the
Southern Region of Brazil. Data were collected between June 2015 and January 2016. A
questionnaire containing sociodemographic and labor data from the population was used, the
Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) to evaluate the safety culture, and the Predisposing Scale
for the occurrence of Adverse Events (EPEA). The data were organized in Epi-Info, version 6.4,
with double independent typing and analysis in the Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), version 18.0 for Windows, through descriptive and inferential statistics. The cut-off point
for positive evaluation of safety culture was ≥ 75 points in all SAQ domains. For EPEA cut-off
points, three percentages (<50, between 50 and 75 and> 75), respectively, low, moderate and high
perception were used. 115 workers participated, of which 29 were nurses and 85 were nursing
technicians. Predominated female workers, young adults (24 to 37 years), race self-referred white,
married, with children and without specialization. Higher percentage of workers had an
employment relationship and considered ICU work little exhausting. The internal consistency of
the SAQ was 0.88 (with a range of 0.60 to 0.81 in the domains) and the EPEA was 0.94 (0.74 for
structure and 0.93 for process). The SAQ score ranged from 47.2 to 96.5 (71.6 ± 12.0). There was
a positive evaluation in the areas of team work climate (76 ± 15.5) and satisfaction at work (89.9
± 10.8). The Hospital Management Perception domain obtained the lowest result (62 ± 21.0). In
EPEA, the mean score of the difference between ideal and real in the Structure domain was 0.97
(± 0.55) and in the Process was 0.87 (± 0.62). In both domains, workers were classified with low
perception for predisposition to the occurrence of adverse events (46.1% and 49.5%,
respectively). There was an inverse correlation between safety culture and predisposition to the
occurrence of adverse events. It is concluded that the workers know the appropriate means for the
referral and communication of the EA and that the safety culture in the hospitals surveyed is still
in the process of construction, with demands and needs to be met in the short, medium and long
term. The involvement of management by patient safety can improve the work processes and
communication between the team, making the workers make their practices safer.

Keywords: Organizational Culture. Nursing. Medical Errors. Patient safety. Intensive care unit.
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1 INTRODUÇÃO
O tema segurança do paciente vem sendo abordado em âmbito global e nacional, pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde (MS) e demais organizações
governamentais e não governamentais. Essas entidades, associações e organizações civis e
públicas discutem questões referentes à segurança e buscam estratégias para a redução dos
incidentes de segurança, durante a assistência à saúde e, melhoria na qualidade do cuidado em
saúde.
Estudar, pesquisar e dialogar sobre as questões que envolvem a segurança do paciente
(SP) e a cultura de segurança (CS) no contexto hospitalar é algo contemporâneo, e, relevante
dentro das instituições de saúde. A SP é considerada a mais recente competência na formação
em saúde numa perspectiva de atuação pautada na ética (MAGALHÃES; DALLAGNOL,
2013).
Alguns movimentos para a SP buscam atuar mais na lógica do repensar os processos
assistenciais e valorizar a CS, com o intuito de antecipar a ocorrência dos erros ou danos que
possam atingir os pacientes que utilizam os serviços de saúde (BARBANO, 2013).
Entretanto, essa prática parece ser ainda incipiente, diante da amplitude e da complexidade
que representa o problema da SP no ambiente hospitalar.
A CS é a cultura na qual todos os trabalhadores assumem responsabilidade pela sua
própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares; que prioriza a
segurança acima de metas financeiras e operacionais; que encoraja e recompensa a
identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança na
ocorrência de incidentes e promove o aprendizado organizacional, e que proporciona recursos,
estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança (BRASIL, 2013). O
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) está voltado para a qualidade e
segurança do paciente e aponta para a criação de uma CS, a estruturação e execução dos
processos de gerenciamento de risco, bem como a integração com o cuidado e articulação dos
serviços de saúde.
A portaria 529, que institui o PNSP, define conceitos de SP, dano e evento adverso. A
segurança do paciente é definida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano
desnecessário associado ao cuidado de saúde. Já, o dano, é o comprometimento da estrutura
ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão,
sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou
psicológico. Por fim, o que resulta em dano/lesão ao paciente é sinônimo de evento adverso.
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Nesse sentido, ao encontro do que propõe o PNSP, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) publicou a RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013, que tem como objetivo
instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos
serviços de saúde (BRASIL, 2013). Também, aborda as principais definições em segurança
do paciente e traz a importância da criação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP).
O NSP deve adotar os seguintes princípios e diretrizes: “melhoria contínua dos
processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; disseminação sistemática da cultura
de segurança; articulação e integração dos processos de gestão de risco; garantia das boas
práticas de funcionamento do serviço de saúde” (BRASIL, 2013, p. 3). Todos os
estabelecimentos de saúde terão que se adequar a essas diretrizes, no sentido de diminuir a
incidência de EAs e fortalecer a CS.
De acordo com estudo realizado por Mendes (2013), cerca de 10% dos pacientes
internados em hospitais do Rio de Janeiro, Brasil, sofrem algum tipo de EA, sendo que 66%
destes poderiam ser evitados. Os EAs podem estar relacionados à cirurgia; aos procedimentos
médicos não cirúrgicos; ao erro diagnóstico; aos cuidados obstétricos; ao sistema; ao
medicamento e/ou administração de medicamentos; às Infecções Relacionadas à Assistência à
Saúde (IRAS); aos danos de complicações cirúrgicas e/ou anestésicas e aos danos decorrentes
do atraso ou falha no diagnóstico e/ou tratamento e, às lesões por pressão. De acordo com
Anvisa (2013), os EAs têm potencial para causar danos aos pacientes que buscam a internação
hospitalar e interferem na qualidade do cuidado, nos processos e estruturas da assistência.
Pesquisa realizada por Sousa (2011), em Portugal, mostrou que, em 11,1% dos casos
estudados, foi confirmada a ocorrência de EA. Deste percentual, em 53% dos casos, os EAs
foram considerados evitáveis. No Brasil, segundo estudo de Mendes (2010) a ocorrência de
EA chega a 7%, no Canadá 7,5%, na Suécia 12,3%, e na Nova Zelândia quase 12,9%.
Questões relacionadas a falhas na atuação profissional, a produtos usados na área da
saúde, aos procedimentos, à dispensação e administração de medicamentos, dentre outros
relatados com frequência no cenário da prática hospitalar necessitam uma análise mais ampla
e adequada nas diferentes situações que representam risco à saúde e a segurança do paciente
(DALMOLIN; GOLDIM, 2013). Esta análise deve considerar aspectos importantes como a
Cultura de Segurança do Paciente (CSP) entre os trabalhadores, os processos de trabalho e a
estrutura disponível para realização de um cuidado com melhor qualidade.
Sendo assim, estudar a relação entre a CSP e predisposição a ocorrência de eventos
adversos em Unidades de Terapia Intensiva Adulta (UTIA) torna-se relevante. Estas unidades
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concentram trabalhadores altamente especializados, alta tecnologia e possuem um custo
elevado para atender e assistir os pacientes internados, geralmente, em estado crítico/grave.
A complexidade tecnológica existente nas UTIs, atualmente, tem merecido reflexões
em relação ao papel dos trabalhadores de saúde que atuam nesse contexto. O uso da alta
tecnologia nesses espaços tem colaborado para a melhoria dos pacientes e para o seu
prognóstico (LEITE, 2012). No entanto, esses aparatos tecnológicos e os novos saberes
necessários para atuar em UTI têm influenciado o aumento do grau de complexidade
assistencial e o nível de atenção requerido para o cuidado (CONISHI; GAIDZINSKI, 2007).
O uso das tecnologias tem sido objeto de estudo e alguns lapsos, deslizes e enganos
têm sido evidenciados no cotidiano das UTIs. O estudo de Ribeiro et al. (2016), identificou
falhas de memória e de atenção no manuseio das bombas infusoras; falhas de planejamento
durante a programação dos monitores, concluindo a partir disso que os erros causam EA que
comprometem a SP.
Roque, Tonini e Melo (2016) avaliaram a ocorrência de eventos adversos e o impacto
sobre o tempo de permanência e a mortalidade na UTI de um hospital de ensino do Rio de
Janeiro. No estudo, eles identificaram 324 EA em 115 pacientes internados ao longo de um
ano de seguimento. A taxa de incidência foi de 9,3 EA por 100 pacientes-dia, e a ocorrência
de EA impactou no aumento do tempo de internação e na mortalidade. Esse estudo destaca o
sério problema dos EA na assistência à saúde prestada na UTI e os fatores de risco associados
à incidência de eventos (ROQUE, TONINI e MELO, 2016).
Estudo realizado em 79 UTIs espanholas analisou os fatores contribuintes em
incidentes relacionados com a segurança do paciente. De um total de 2.965 dos fatores
contribuintes notificados, 1.729 foram classificados como incidentes sem dano e 1.236 em EA
(DELGADO et al., 2015). Os fatores contribuintes relacionados ao paciente se configuraram
de maior gravidade e não evitáveis; já os relacionados aos trabalhadores foram considerados
evitáveis e de menor gravidade.
Dentre os trabalhadores da saúde atuantes em UTI, este estudo faz destaque aos da
enfermagem, pois são os que produzem maior quantitativo de atividades relacionadas à
assistência ao paciente. Ainda, elevada utilização de tecnologias nessas unidades, podem
interferir, sobremaneira, no modo como os enfermeiros estão produzindo os cuidados nos
pacientes sob sua responsabilidade (SILVA; FERREIRA, 2009).
Considera-se relevante a avaliação da CSP junto a esses profissionais (Enfermeiros e
Técnicos em Enfermagem), identificando suas atitudes e percepções relacionadas à segurança
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e aos aspectos da estrutura e do processo que podem comprometer a qualidade do cuidado
assistencial, predispondo à ocorrência de eventos adversos.
Nesse sentido, o Safety Attitudes Questionnare (SAQ) é uma importante ferramenta
que auxilia na compreensão de quais aspectos “precisarão ser aprimorados dentro da
instituição de saúde (gerenciamento e ambiente de trabalho) e entre os profissionais (estresse,
satisfação no trabalho e o clima de trabalho em equipe)” (CARVALHO, 2011, p. 37). Ele foi
construído e validado por Sexton et al. (2006), nos Estados Unidos da América, utilizado para
avaliar as atitudes do cuidador por meio de uma escala com seis domínios: clima de trabalho
em equipe; clima de segurança, satisfação no trabalho, percepção de gestão, condições de
trabalho e percepção do estresse. No Brasil, Carvalho (2011) traduziu e validou o SAQ para a
língua portuguesa.
De igual importância, a Escala de predisposição à ocorrência de Eventos Adversos
(EPEA), construída por Lobão (2012), no estado da Bahia (Brasil) é utilizada para avaliar as
atitudes dos enfermeiros sobre os aspectos da estrutura e processo (ideal e real) que podem
comprometer a qualidade do cuidado de Enfermagem nas UTIs. Com isso, ao se avaliar o
existente (real) e o que deveria existir (ideal), possibilita-se uma melhor compreensão das
ocorrências adversas podendo auxiliar na consolidação de uma cultura voltada à segurança do
paciente em UTI (LOBÃO, 2012).
Os itens da EPEA “foram construídos, articulando atitudes e comportamentos que
funcionam como preditores dos eventos adversos” (LOBÃO, 2012, p. 52). Pressupõe-se que
uma elevada percepção dessa relação entre ideal e real, durante o cuidado de enfermagem em
UTI, contribui para que o profissional desenvolva “atitudes proativas que impliquem na
adoção de uma cultura de segurança do paciente” e, uma baixa percepção “poderia resultar
numa atitude reativa frente às ocorrências dos eventos adversos em UTI” (LOBÃO, 2012,
p. 74).
Assim, este estudo lança mão desses dois instrumentos (SAQ e EPEA) com o intuito
de fornecer subsídios aos trabalhadores de enfermagem e aos gerentes das UTIs quanto aos
diferentes aspectos da CSP e da predisposição à ocorrência de EAs.
Por essa razão, cabe ressaltar a importância do papel que a SP assume em diferentes
contextos, principalmente na UTI, colaborando para a diminuição da ocorrência de EA, a
melhoria na qualidade do cuidado e a valorização de uma CS. Por isso, é competência dos
serviços de saúde e das instituições de saúde criar estratégias para diminuir os EAs e
promover um cuidado seguro.
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Considerando-se a importância da temática e a necessidade das instituições se
adequarem às novas diretrizes do MS e da ANVISA que apontam para se repensar o cotidiano
de atenção à saúde, bem como o aumento das produções na última década, o destaque no
cenário científico e educativo justificam a realização deste estudo. A pertinência e a
coerência, baseiam-se no fato de que sem a compreensão das questões que envolvem a
segurança do paciente, especialmente as relações entre cultura de segurança e a ocorrência de
EA torna-se difícil elaborar estratégias para preveni-los.
Portanto, novos estudos e pesquisas auxiliam na compreensão da ocorrência de EA.
Mas, isso só é possível com “o envolvimento das instituições de saúde para que monitorizem
essa ocorrência e o tratamento das informações pertinentes, além de notiﬁcá-las aos órgãos
governamentais” (CAPUCHO; CASSIANI, 2013, p. 792).
Para descrever o “estado da arte” desta proposta foram realizadas duas pesquisas, no
primeiro semestre de 2017: uma considerando os artigos disponíveis nas bases de dados
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da saúde (LILACS), Literatura
Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e no sistema de pesquisa bibliográfica
PubMed, e outra, um estudo de tendências envolvendo o banco de teses e dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Centro de
Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn)/Associação Brasileira de Enfermagem
(ABEn). Esses estudos tiveram como objetos de investigação a avaliação de EA, SP e CS e
como local de estudo o ambiente hospitalar, especificamente as UTIs. Nas teses, dissertações
e nas bases de dados, foram encontrados 21 estudos que utilizaram instrumentos para
avaliação da cultura de segurança. Destes, dez utilizaram o SAQ e nenhum dos estudos
utilizou a EPEA1.
A partir dessas considerações, o objeto deste estudo é a avaliação da relação entre
cultura de segurança e predisposição à ocorrência de eventos adversos na assistência à saúde
em UTI. Para isso, parte-se do seguinte questionamento: Existe associação entre a cultura de
segurança e predisposição à ocorrência de EA em unidades de terapia intensiva?
A partir desse questionamento, com base nos referenciais teóricos utilizados,
defendeu-se a seguinte tese: Os trabalhadores de enfermagem que possuem uma avaliação

1

Os resultados mais pormenorizados estarão descritos no item 3.3, página 37, no subitem: Estudos sobre
segurança do paciente, eventos adversos e cultura de segurança.

2

Os benefícios do Lean na saúde envolvem ganhos na segurança dos processos, na eliminação de diversas
formas de desperdício, jornadas clínicas mais rápidas e simples e uma melhor experiência global do cuidado
prestado. O Sistema de Saúde do Reino Unido (NHS – National Health System) e o Sistema de Saúde
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positiva da cultura de segurança do paciente em seus vários domínios apresentam maior
percepção quanto à predisposição da ocorrência de eventos adversos.

1.1

JUSTIFICATIVA

PARA

REALIZAÇÃO

DO

ESTUDO/TRAJETÓRIA

DO

PESQUISADOR
A graduação pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) foi o ponto de partida dentro da enfermagem. No decorrer do curso tive a
oportunidade de conviver com professores que estimulavam um olhar crítico e reflexivo em
relação ao fazer da enfermagem. Esse olhar, fundamental até hoje, acompanha a minha prática
diária, quando sempre priorizo e defendo um atendimento digno e de qualidade.
Desde 2001, com o ingresso no Curso de Mestrado em Enfermagem do Programa de
Pós-graduação da Escola de Enfermagem da UFRGS, é que o desejo em pesquisar e estudar
me acompanha. O ingresso no Curso foi fundamental para o início da trajetória de
pesquisador, primeiramente com temas relacionados ao processo de trabalho e a organização
do trabalho da equipe de enfermagem.
Os primeiros estudos permitiram compreender a organização do processo de trabalho
dentro da enfermagem e o quanto isso poderia redirecionar a terapêutica, melhorar a
qualidade do cuidado e contribuir para práticas mais seguras. Em 2003, logo após a conclusão
do Mestrado, tive a oportunidade de ingressar como docente no Curso de Enfermagem da
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus Santo
Ângelo e me inserir no Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Saúde e Educação
(GEPESE).
Naquele momento, comecei a escrever alguns artigos e participar de editais de
iniciação científica da URI, em projetos de pesquisa centrados na temática do processo de
trabalho, tais como: “O Trabalho do Enfermeiro em Hospitais de Pequeno Porte” que tinha
como objetivo identificar como se caracterizava o processo de trabalho do enfermeiro em
municípios localizados na área de abrangência da 12ª CRS/RS e, “Atenção Primária à Saúde:
da Idealização à Realidade” com o objetivo de conhecer como se organiza o processo de
trabalho na atenção básica. Atualmente, tenho em andamento três projetos de iniciação
científica com a temática segurança do paciente, intitulados: O Conhecimento da equipe de
enfermagem acerca das infecções de sítio cirúrgico; Segurança na assistência prestada aos
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pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos e Erros na administração de medicamentos e
suas implicações na segurança do paciente.
O interesse em estudar e pesquisar sobre a ocorrência de EA vem ao encontro do
momento atual da minha trajetória tanto como docente quanto pesquisador, e, principalmente,
como aluno do Curso de Doutorado em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem (PPGEnf) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Como docente
tenho discutido cotidianamente com os alunos a importância da temática “segurança do
paciente” e o quanto a enfermagem pode e deve assumir uma posição de destaque e de
protagonismo nesse sentido. Essas discussões fazem parte do Grupo de Pesquisa: Trabalho,
Saúde, Educação e Enfermagem, mais especificamente na Linha de Pesquisa: Trabalho e
Gestão em Enfermagem e Saúde, do PPGENF da UFSM. O grupo tem permitido relacionar,
discutir, refletir e aprofundar as questões relacionadas à temática segurança do paciente.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Avaliar a cultura de segurança do paciente e a predisposição à ocorrência de eventos
adversos em Unidades de Terapia Intensiva.
1.2.2 Objetivos específicos


Caracterizar a população do estudo segundo variáveis sociodemográficas e
laborais;



Mensurar o clima de segurança/a cultura de segurança dos trabalhadores de
enfermagem, por meio dos seis domínios do SAQ;



Verificar os fatores sociodemográficos e laborais associados aos domínios do
SAQ;



Mensurar a predisposição à ocorrência de eventos adversos por meio dos dois
domínios da EPEA;



Verificar os fatores sociodemográficos e laborais associados aos domínios da
EPEA;



Verificar se existe correlação entre a cultura de segurança (SAQ) e a predisposição
à ocorrência de eventos adversos (EPEA).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Para fundamentar a tese serão abordados os seguintes temas: A segurança do paciente:
um breve histórico; A Cultura de Segurança; Modelos Teóricos para Avaliação da Cultura de
Segurança; O contexto da segurança do paciente nas UTIs; Estudos sobre Segurança do
Paciente, Eventos Adversos e Cultura de Segurança.
2.1 A SEGURANÇA DO PACIENTE: UM BREVE HISTÓRICO
A SP é considerada um tema atual, mas que na realidade sempre esteve inserida nos
diversos cenários do cuidado ao paciente. Florence Nightingale, em 1850, foi uma das
pioneiras na segurança do paciente ao mensurar o resultado da assistência e reduzir os óbitos,
durante a guerra da Criméia (NIGHTINGALE, 1863).
Com a publicação, do Instituto de Medicina Americano (IOM), em 1999, do relatório
“Errar é Humano: construindo um sistema de saúde mais seguro” a temática da segurança do
paciente passou a ser discutida em âmbito global visando à melhoria da qualidade dos
cuidados médicos. Este relatório denuncia que, somente nos Estados Unidos, entre 44 e 98
mil pessoas vão a óbito, por ano, em decorrência de erros médicos.
A grande mensagem transmitida pelo IOM é a mudança de paradigma cultural no
meio médico. Dessa maneira, o tema da CS, difundido na indústria nuclear nos anos 80, faz
sua aparição na indústria médica, a partir do ano 2000 (KOHN et al., 1999).
Na Europa, os estudos realizados sobre a Qualidade da Atenção Hospitalar mostraram
que um a cada dez pacientes nos hospitais europeus sofrem danos evitáveis e EA ocasionados
durante a assistência à saúde. Segundo Gallotti, 50 a 60% dos eventos são evitáveis
(GALLOTTI, 2004).
No ano de 2002, a OMS criou um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar a
questão da segurança do paciente nos serviços de saúde. Atenta a esse movimento que ocorria
nos Estados Unidos e na Europa, a OMS cria, em outubro de 2004, a Aliança Mundial para
segurança do paciente com o objetivo de dedicar atenção especial para o problema de
segurança do paciente e, propõe estratégias para incentivar e divulgar, em diferentes países,
práticas que garantissem a segurança dos pacientes e definissem o desenvolvimento de
pesquisas baseadas em evidências científicas (PEDREIRA, 2009).
A aliança transforma-se em um marco para discussão da temática a nível global dando
origem aos chamados desafios globais. O foco prévio para a iniciativa do desafio global

32

incluiu a prevenção de infecções, higienização das mãos, procedimentos clínicos seguros,
segurança do sangue e hemoderivados, a administração segura de injetáveis e de
imunobiológicos, a segurança da água e manejo de resíduos (Primeiro Desafio Global) e
Cirurgias Seguras Salvam Vidas (Segundo Desafio Global) (JOINT COMISSION, 2008).
Em consonância a este movimento mundial pela segurança do paciente, em abril de
2013, o MS e a ANVISA publicaram a portaria nº 529, que institui o Programa Nacional de
Segurança do Paciente. A PNSP tem como objetivo o monitoramento e a prevenção de danos
na assistência à saúde e visa diminuir a ocorrência de EA em pacientes internados, como:
erros em procedimentos cirúrgicos, incorretas administrações de medicamentos, quedas, entre
outros (BRASIL, 2013).
Segundo relatório publicado pela ANVISA, em 2017, a partir das notificações
realizadas entre março de 2014 a julho de 2017, em todos os Estados da federação, o número
total de eventos foi 134.501. Com destaque para os Estados de Minas Gerais, São Paulo e
Paraná (BRASIL, 2017).
A Aliança Mundial para segurança do paciente tem como objetivos: reduzir os riscos
associados às IRAS, conscientizar e conquistar o compromisso político lançando programas,
gerando alertas sobre aspectos sistêmicos e técnicos, realizando campanhas internacionais que
reúnem recomendações destinadas a garantir a segurança dos pacientes ao redor do mundo
(OMS, 2006). Atualmente existem três desafios, os quais estarão descritos a seguir:
O Primeiro Desafio Global focou na prevenção e redução das infecções relacionadas à
saúde envolvendo: a higienização das mãos; os procedimentos clínicos seguros; a segurança
do sangue e de hemoderivados; a administração segura de injetáveis e de imunobiológicos; a
segurança da água e manejo de resíduos, com o tema: “Uma assistência limpa é uma
assistência mais segura” (OMS, 2005).
O Segundo Desafio Global, com o tema: Cirurgias Seguras Salvam Vidas está
direcionado para a segurança cirúrgica em serviços de saúde (OMS, 2006). Tem como foco a
aplicação do checklist para Cirurgia Segura. No Brasil, em dezembro de 2008, foi lançado
esse segundo desafio com a participação do MS, ANVISA, o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, Organização Pan-americana de Saúde (OPAS)/OMS representação Brasil
propondo como o objetivo geral melhorar a segurança do cuidado cirúrgico em todo o mundo,
definindo padrões de segurança que podem ser aplicados em todos os países membros da
OMS (CALIL; LEITE, 2011).
Por sua vez, o Terceiro Desafio Global está intitulado com o lema “Medicação sem
danos”, lançado em março do corrente ano, na cidade de Bonn, na Alemanha. A iniciativa
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visa reduzir em 50% os danos graves evitáveis associados a medicamentos em todos os países
nos próximos cinco anos (BRASIL, 2017).
O objetivo da OMS ao elaborar esse desafio é conscientizar e conseguir o engajamento
de seus países membros e profissionais do mundo todo em torno de questões importantes
relacionadas à segurança no uso de medicamentos. Ela considera que o uso seguro de
medicamentos é uma questão complexa dentro da segurança do paciente e, por isso, com o
desafio, pretende sensibilizar e incentivar o empenho de todas as lideranças dos países
membros a fim de promover a redução de danos associados ao uso de medicamentos (ISMP,
2017).
Segundo o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (2017), os erros de
medicação de forma geral correspondem a 30% dos erros em hospitais e na atenção primária
são considerados o principal incidente que leva a eventos adversos, principalmente em
crianças e idosos. Devido à importância dos eventos adversos relacionados a medicamentos,
foi publicado um protocolo específico para a prevenção de erros de medicação relacionados à
prescrição, uso e administração de medicamentos.
Na área da enfermagem, especificamente, no ano de 2005, após a reunião de um grupo
de enfermeiros, a Unidade dos Recursos Humanos para a Saúde da Organização PanAmericana da Saúde criou a Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente
(RIENSP), em Concepción, no Chile. No ano de 2007, em Miami, a OPAS, realizou a
segunda reunião com participantes dos EUA, Argentina, Brasil, Chile, Equador, México e
Haiti.
Dessas discussões realizadas em Miami resultou um Plano de Trabalho, contendo as
perspectivas e planos de ação para as áreas de graduação e pós-graduação, assistência,
ensino e pesquisa (REBRAENSP, 2009). A RIENSP tem como objetivo traçar tendências e
prioridades no desenvolvimento da enfermagem na área da Segurança do Paciente, discutir
cooperação e intercâmbio de informações entre os países e necessidades de fortalecimento do
cuidado de enfermagem a partir de evidências científicas (CASSIANI, 2010).
Esse movimento mundial para a segurança do paciente começou a ser tema de
reuniões realizadas com os ministros da saúde Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL).
Em 2007, na XXII Reunião de Ministros da Saúde do MERCOSUL houve o primeiro
movimento oficial do bloco de apoio à primeira meta da Aliança Mundial para a Segurança do
Paciente (MERCOSUR, 2007). Durante o encontro os países assumiram o compromisso
internacional de desenvolver e aplicar os respectivos Planos Nacionais de Segurança do
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Paciente para atender, não somente a redução do risco a que o paciente está exposto, mas
também a questões amplas do direito à saúde.
Nessa reunião, ocorrida em Montevidéu, no Uruguai, os ministros dos EstadosMembros assinaram a Declaração de Compromisso na Luta Contra as Infecções Relacionadas
à Assistência à Saúde (IRAS). A reunião contou com a presença das delegações da Argentina,
Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e Equador.
Praticamente ao mesmo tempo em que esses movimentos ocorriam na América do Sul,
no Brasil, em maio de 2008, um grupo de enfermeiros em São Paulo, criou a Rede Brasileira
de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), vinculada à RIENSP. Atualmente,
ela está representada em todo o país.
A REBRAENSP criou Polos estaduais e Núcleos regionais, com intuito de
desenvolver articulação e cooperação entre as instituições de saúde e educação. Ela tem como
principais objetivos disseminar e sedimentar a segurança nas organizações de saúde, escolas,
universidades, programas e organizações não governamentais, com intuito de prevenção de
danos e de fortalecimento das ações na assistência ao paciente (REBRAENSP, 2009).
Em 2010, o COREN de São Paulo divulgou os “10 passos para a segurança do
paciente”. Os dez passos foram organizados por profissionais com experiência acumulada na
prática, no ensino ou na pesquisa, com base em evidências científicas atualizadas e
procuraram apresentá-los de forma objetiva e prática. Os passos são descritos a seguir:
Identificação do paciente; Cuidado limpo e cuidado seguro – higienização das mãos;
Cateteres e sondas – conexões corretas; Cirurgia segura; Sangue e hemocomponentes –
administração segura; Paciente envolvido com sua própria segurança; Comunicação efetiva;
Prevenção de queda; Prevenção de úlcera por pressão e Segurança na utilização de tecnologia.
Esses passos “são essenciais para a promoção da segurança do paciente, entende-se que sua
implementação nos diferentes locais de prestação de assistência possa ser um processo
complexo, frente à cultura organizacional vigente” (COREN-SP, 2010, p. 5).
Em 2013, a REBRAENSP, polo RS, teve uma iniciativa louvável nessa mesma
direção quando publicou o livro “Estratégias para Segurança do Paciente: manual para
profissionais da saúde”. Ele traz doze estratégias para SP, assim nominadas: Higienização das
Mãos; Identificação do Paciente; Comunicação Efetiva; Prevenção de Queda; Prevenção de
Úlcera por Pressão; Administração Segura de Medicamentos; Uso Seguro de Dispositivos
Intravenosos; Procedimentos Cirúrgicos Seguros; Administração Segura de Sangue e
Hemocomponentes; Utilização Segura de Equipamentos; Pacientes Parceiros na sua
Segurança; e Formação de Profissionais da Saúde para o Cuidado Seguro (URBANETTO,
2013).
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A PNSP, no seu Art. 5º, enfatiza a relevância de serem construídas e aperfeiçoadas as
estratégias de segurança do paciente com ênfase no aprendizado e aprimoramento
organizacional, evitando os processos de responsabilização individual. Dentro dessas
estratégias, pode-se destacar a implantação e criação de protocolos.
Outras duas Portarias foram publicadas, a portaria nº 1377 e a Portaria nº 2.095. Elas
apresentam os protocolos básicos que devem ser implantados em todas as unidades de saúde
do Brasil, podendo ser ajustados a cada realidade. A portaria nº 1377, de 09 de julho de 2013,
aprova os protocolos de Cirurgia segura, Prática de higiene das mãos e Prevenção de úlcera
por pressão. As mesmas têm como objetivo instituir ações para segurança do paciente em
serviços de saúde e a melhoria da qualidade em caráter nacional e deve ser utilizado em todas
as unidades de saúde do Brasil.
A Portaria Nº 2.095, de 24 de setembro de 2013, em seu Art. 1º, parágrafo único,
define três protocolos básicos, assim denominados: Protocolo de Prevenção de Quedas;
Protocolo de Identificação do Paciente; Protocolo de Segurança na Prescrição e de Uso e
Administração de Medicamentos. Os Protocolos auxiliam os profissionais na ampliação da
segurança do paciente nos serviços de saúde com o objetivo de sistematizar a assistência à
saúde com qualidade e difundir conhecimentos sobre o tema segurança do paciente,
incluindo-o na formação dos profissionais da saúde em curso de nível médio, superior e pósgraduação (BRASIL, 2013).
Além dos Protocolos, o PNSP prevê a criação de Núcleos de Segurança do Paciente
(NSP) em todos os estabelecimentos que prestam assistência à saúde no País. Institui a
notificação de EA associados à assistência do paciente, bem como a chamada pública do setor
produtivo da saúde para proposição de medidas de ampliação da segurança dos pacientes em
serviços de saúde.
Dalmolin e Goldim (2013) consideram relevante que as instituições hospitalares
componham um comitê multidisciplinar capaz de articular e coordenar programas e atividades
de prevenção e análise das situações em que ocorram incidentes não intencionais que resultem
em dano/lesão desnecessário decorrente do cuidado prestado aos pacientes, não relacionados à
doença de base. Recomendam que na composição deste comitê estejam médicos,
farmacêuticos, enfermeiros, gerentes de risco e representantes da área de gestão.
As atividades do NSP podem ser interpretadas como uma garantia de segurança para
os pacientes, profissionais e instituições. O NSP propõe avanços significativos nas ações
sobre o tema segurança do paciente e EA, envolvendo tanto os gestores institucionais quanto
os profissionais de saúde e a população.
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2.2 A CULTURA DE SEGURANÇA
2.2.1 Aspectos gerais e conceituais
De acordo com Carvalho (2011) o termo cultura de segurança foi utilizado, pela
primeira vez, pelo Grupo Consultivo Internacional em Segurança Internacional, após a
publicação do relatório sobre o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Esse termo é mais
utilizado pelas indústrias de alto risco, tanto as nucleares como as da aviação civil.
A complexidade do cuidado nas instituições de saúde tem sido motivo de preocupação
para os gestores no que tange as questões de SP e CS, pois se acompanha, diariamente, nos
meios de comunicação notícias veiculadas em relação à qualidade dos cuidados prestados,
principalmente em instituições públicas. Por isso, a partir da última década pesquisadores e
profissionais de saúde têm demonstrado interesse crescente em abordagens voltadas à SP.
Nesse cenário, a CS ganha destaque, pois demonstra o comprometimento dos profissionais
junto à instituição visando à promoção contínua da segurança, influenciando comportamentos
e melhorando os resultados referentes ao cuidado para todas as pessoas envolvidas no
processo de trabalho em saúde (REIS, 2014).
A cultura organizacional teve seu ápice na década de 1980, vinculada desde o início as
questões administrativas e as empresas, sempre alicerçadas na teoria das organizações. O
interesse pela cultura organizacional aumentou no momento que se percebeu que as teorias
existentes não dispunham de instrumentos que permitissem a leitura sobre as mudanças que
estavam ocorrendo nas organizações.
No Quadro 1, identificam-se, de acordo com Guldemnmund, citado por Reis (2014,
p. 77) sete características desse tipo de cultura:
Quadro 1 – Características da cultura organizacional, 2017

As sete
características

1. É uma abstração e não um fenômeno concreto, e, portanto, é de difícil definição e
operacionalização.
2. É relativamente estável ao longo do tempo.
3. Seu conceito é multidimensional.
4. É partilhada por grupos de pessoas.
5. Pode conter vários aspectos que coexistem dentro de uma organização, por exemplo, a
cultura de segurança.
6. Leva a práticas ostensivas.
7. Atende a uma proposta funcional.

Fonte: Adaptado de Reis (2014, p. 77).
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Diante dessas características, percebe-se o quanto a cultura organizacional pode
influenciar a cultura de segurança de uma equipe ou de um grupo de pessoas dentro de um
setor ou uma unidade caso nos referíssemos às instituições hospitalares. Há um esforço por
parte das instituições no sentido de melhorar os seus processos e fortalecer o clima de
segurança.
Pesquisa realizada por Reis (2014) sobre CS e clima de segurança constatou que o
termo clima de segurança é utilizado com pouca ou nenhuma diferenciação do termo cultura
de segurança, tanto em estudos envolvendo organizações industriais como de cuidado à saúde.
Também descreve que o termo clima de segurança é definido como “as características
superficiais da cultura de segurança a partir de atitudes e percepções dos indivíduos em um
determinado ponto no tempo, ou como pontos mensuráveis da cultura de segurança” (p. 79).
Neste estudo, utilizaremos como conceito de cultura de segurança o proposto pelo
MS/PNSP, cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no
cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de
seus colegas, pacientes e familiares (BRASIL, 2013).
Com o advento do PNSP, as instituições de saúde têm se adequado as novas demandas
e necessidades relativas à capacitação dos profissionais e gestores. O avanço no entendimento
da complexidade das organizações tem melhorado os processos e os resultados nesse
contexto. A capacidade de uma instituição melhorar seus resultados em SP pode estar
relacionada à promoção da CS junto à equipe multiprofissional, pois, o maior desafio em um
movimento para um sistema de saúde seguro é, muitas vezes, cultural (PAESE; DAL SASSO,
2013).
Assim, promover a CS em instituições de saúde é, “antes de tudo, criar um ambiente
no qual o comportamento que promove a segurança do paciente é valorizado como maior
patrimônio da instituição” (HARADA; PEDREIRA, 2013, p. 53). E, esse ambiente requer
comprometimento com o gerenciamento das questões institucionais que envolvem a
segurança (CARVALHO, 2011).
Nesse sentido, Reis (2014, p. 84) com base na AHRQ (2013) considera algumas
características a serem seguidas para alcançar a CS nas organizações, tais como:
“O reconhecimento da natureza do alto risco das atividades da organização e a
determinação em realizar operações de forma consistentemente segura; A promoção
de um ambiente livre de culpa em que os indivíduos são capazes de notificar
incidentes ou quase-incidentes sem medo de serem punidos; O encorajamento da
colaboração entre os diversos níveis e a disciplina em buscar soluções para os
problemas de segurança do paciente e o comprometimento organizacional
relacionado à disponibilização de recursos para fins de responder as questões de
segurança”.
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A abordagem da cultura de segurança precisa dessas características, pois esses
enfoques permitem aprofundar, de forma compreensiva e dinâmica, os diferentes contextos
que interagem nela. São variadas situações do processo de trabalho que acabam interferindo
positivamente ou negativamente na percepção da cultura de segurança (ANVISA, 2013).
Por outro lado, se a cultura organizacional da instituição em relação ao manejo dos
EAs estiver baseada na punição e culpa isso poderá causar omissão dos relatos desses eventos,
dificultando a construção de uma cultura institucional voltada para a SP (FRANÇOLIN et al.,
2010). Para mudança dessa cultura é necessário um grau elevado de comprometimento da
gerência e dos profissionais da instituição, bem como uma coesão entre todos os setores,
fatores considerados imprescindíveis para uma assistência segura (RIGOBELLO et al., 2012).
A avaliação da CS é uma exigência contemporânea nas organizações como um todo.
Especificamente, existem várias organizações de acreditação hospitalar que estão utilizando a
avaliação da CS para identificar e gerir as questões relevantes da segurança tanto nas rotinas
como nas condições de trabalho (REIS, 2014).
Os estudos de Nascimento (2011), Fidélis (2011); Ramirez, et al. (2011); Marinho
(2012); Rigobello et al. (2012); Becerril et al. (2013); Castañeda-Hidalgo et al. (2013); Misiak
(2013) e Paese (2013); Paese e Sasso (2013); Tomazoni (2013); Ilha (2014); Batista (2015);
Souza et al. (2015) e Barbosa (2016) utilizaram instrumentos para avaliar a CS. Dentre os
instrumentos mais utilizados destacaram-se o Hospital Survey on Patient Safety Culture
(HSOPSC) e o Safety Attitudes Questtionnaire (SAQ).
Esses dois instrumentos estão adaptados transculturalmente para o português do
Brasil. O HSOPSC foi adaptado e validado por Reis (2013). Já o SAQ por Carvalho (2011),
que investigou o clima de segurança em seis hospitais de três regiões brasileiras (Nordeste,
Centro-Oeste e Sudeste). A resposta de cada item segue a escala de cinco pontos de Likert:
discorda totalmente (A), discorda parcialmente (B), neutro (C), concorda parcialmente (D),
concorda totalmente (E) e não se aplica.
2.2.2 Modelos teóricos para cultura de segurança
2.2.2.1 Modelo teórico de James Reason
A compreensão do caráter multifatorial subjacente às falhas de segurança é elucidada à
luz da teoria sobre o erro humano, proposta por James Reason, professor de psicologia da
Universidade de Manchester, Reino Unido. Conhecida como a teoria do "queijo suíço" que
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compara as vulnerabilidades do sistema de saúde aos buracos de um queijo suíço (REIS;
MARTINS; LAGUARDIA, 2013).
O conceito atual de segurança do paciente associado à teoria do “queijo suíço” destaca
como principais fatores para o aumento da ocorrência de EA as deficiências existentes no
sistema de prestação de cuidado e na gestão das instituições ao invés de atrelar os erros
somente aos trabalhadores ou em falhas dos produtos utilizados na prestação da assistência
(REASON, 2000).
Nessa teoria, James Reason preconiza a avaliação sistêmica da situação que envolve
um incidente de segurança, pois, no momento em que ocorre um EA, a questão mais
importante é como e porque as defesas falharam. No modelo de abordagem sistêmica, as
barreiras de defesa tornam-se fundamentais, como camadas de proteção sobrepostas
(Figura 1).
A fonte do problema seria frequentemente desencadeada por múltiplos fatores; como
se a ocorrência dos EA se devesse ao alinhamento de diversos "buracos", que seriam as falhas
estruturais ou pontuais, má prática ou descuido dos profissionais de saúde, comportamentos
inseguros ou de risco por parte dos pacientes (DUARTE et al., 2015). A teoria do erro
humano considera duas falhas importantes, as falhas ativas e as falhas latentes.
As falhas ativas seriam atos inseguros ou omissões, cometidos pelos profissionais de
saúde, cujas consequências teriam efeito adverso imediato para o paciente; elas podem
acontecer devido a um erro, à quebra de regras ou pela assunção de riscos. As falhas latentes,
entretanto, constituem características existentes no sistema, em sua estrutura e processo, as
quais permanecem ocultas, até que um evento ou acidente ocorra e as exponham. Em
hospitais, essas condições podem se relacionar ao ambiente de trabalho, à supervisão
inadequada, falta de treinamento ou formação deficiente, estresse, sobrecarga de trabalho e
sistemas de comunicação inadequados (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013).
No hospital, por exemplo, em que os sistemas de alta tecnologia possuem várias
camadas defensivas, algumas de engenharia (alarmes, barreiras físicas e desligamento
automático), outras com pessoas (cirurgiões, enfermeiros, anestesistas, pilotos e controladores
de tráfego aéreo) e as demais dependem de procedimentos e controles administrativos
(REASON, 2000). No cotidiano assistencial, estas camadas apresentam pontos fracos, que são
descritos como os orifícios das camadas de um queijo suíço que, diferente do queijo, estão
continuamente se abrindo, fechando e mudando de localização.
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Figura 1 – Modelo do queijo suíço

Fonte: Reason (2000, p. 769).

Cada camada do queijo suíço representa uma barreira da organização para se evitar o
erro. Claro que a simples presença dos orifícios isoladamente não causaria dano algum, porém
quando as falhas ultrapassam as barreiras e os orifícios se alinham permitem a ocorrência de
um acidente que pode resultar em riscos ou danos. Dessa forma, sempre quando se analisa um
EA se consideram vários fatores exigindo uma abordagem sistêmica sobre o evento (LOBÃO,
2012).
Reason (2000, p. 2), chama à atenção para o fato de que “ao contrário das falhas
ativas, cujas formas específicas são difíceis de prever, as condições latentes podem ser
identificadas e corrigidas antes que um evento adverso ocorra”. Por isso, a organização do
processo de trabalho nas instituições de saúde pode contribuir para a redução de agravos e dos
EAs.
Na abordagem sistêmica, que tem como princípio a falibilidade do ser humano e suas
atividades e a possibilidade da ocorrência do erro até mesmo nas melhores organizações, “os
erros são vistos como consequências e não causas, tendo suas origens não tanto na
perversidade da natureza humana, mas em fatores sistêmicos acima deles” (REASON, 2000,
p. 1). As medidas defensivas são baseadas no pressuposto de que embora não possamos
mudar a condição humana, podemos mudar suas condições de trabalho para dificultar a
ocorrência do erro, criando barreiras e salvaguardas (LOBÃO, 2010).
Nesse sentido, compreende-se que a CS e a prevenção da ocorrência de eventos
adversos estão implicadas diretamente nas condições de trabalho e nos diferentes desenhos e
configurações que os processos de trabalho assumem dentro da instituição hospitalar. Essa
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consideravelmente para o aumento da ocorrência de EA.
Esses fatores incluem: as diferentes estratégias adotadas pela gestão de qualidade em
uma instituição, a cultura de segurança, as práticas de trabalho, a gestão de riscos e a
capacidade de aprendizagem a partir dos erros (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013).
Nesse sentido, reforça-se que a SP não depende exclusivamente do trabalhador, mas de todo o
sistema organizacional que compõe a instituição.
O estudo de Duarte et al. (2015), realizado em UTI de um hospital sentinela e que
utilizou a teoria do erro humano para analisar os dados, obteve como resultado que as falhas
ativas são representadas pelos erros na administração e checagem de medicamentos, não
elevação das grades dos leitos, vigilância inadequada dos pacientes, uso inadequado de
capotes e luvas e lavagem inadequada das mãos. E, as falhas latentes são representadas pelas
patologias intrínsecas do sistema. Elas surgem a partir das decisões dos profissionais de nível
gerencial mais alto (podendo ou não provocar erros), bem como às dificuldades na
comunicação entre a equipe, uso inadequado das bombas de infusão, falta de normas e rotinas
institucionais, falta de recursos materiais, insumos inadequados e falta de manutenção.
Em um estudo de revisão, Fernandes et al. (2014) destacaram que a premissa básica é
que os seres humanos são falíveis e os erros podem acontecer mesmo nas melhores
organizações. Erros são vistos como consequências e não causas, tendo ligação direta com os
fatores sistêmicos. Também destacou que a ideia central é a defesa do sistema, já que todas as
tecnologias arriscadas possuem barreiras e salvaguardas. Quando um evento adverso ocorre, a
questão importante não é quem errou, mas como e porque as defesas falharam.
No entanto, cabe destacar que a maioria das instituições ainda está longe de considerar
essa falibilidade do ser humano. Ainda impera a visão punitiva em relação aos erros, e,
geralmente, a culpa recai sobre os trabalhadores que prestam cuidados diretos aos pacientes.
De acordo com Watcher (2013), os erros, em sua maioria, são cometidos por trabalhadores
comprometidos e bem treinados. Assim sendo, é improvável que as punições afastem a
possibilidade de ocorrência de novos erros.
Estudo Finlandês concluiu que os resultados de segurança do paciente estão
associados aos elementos da cultura da informação que influencia sobretudo a cultura
organizacional, impactando sobre as condições que geram erros nos hospitais (JYLHÄ et al.,
2017).
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2.2.2.2 Modelo teórico de Donabedian
Estudo de revisão realizado por Reis, Martins e Laguardia (2013) entre janeiro de
2000 a agosto de 2011 identificou que apenas 2 estudos (Reason (2000) e Runciman et al.
(2002)) buscaram a sobreposição entre a Teoria do Queijo Suíço e os elementos da tríade
estrutura – processo – resultado proposta por Donabedian.
O modelo teórico de Donabedian foi o mesmo utilizado por Lobão (2012) para
construção da EPEA. Este modelo descreve a qualidade do cuidado em saúde e avalia as
dimensões (estrutura e processo) necessárias para a medida da qualidade do cuidado.
Donabedian (1980, p. 5) define “a qualidade como medida em que o cuidado prestado
atinge o equilíbrio mais favorável entre os riscos e benefícios”. Ele propõe três abordagens
para avaliação da qualidade do cuidado em saúde:

1.

Estrutura: correspondem aos insumos, recursos físicos, instalações, equipamentos,

mão de obra, manuais de normas/rotinas e procedimentos;
2.

Processo: execuções de ações mediante o uso de protocolos assistenciais,

procedimentos, regras, padrões;
3.

Resultados: corresponde a avaliação do êxito dos objetivos do cuidado em saúde e

satisfação do usuário ou da população.

Para Donabedian (1993, p. 96) “a busca da qualidade constitui a dimensão ética da
vida profissional. Com ela todos os esforços razoáveis de monitoria da qualidade terão êxito e
sem ela o mais engenhoso dos sistemas de monitoramento fracassará”. Para tanto, ele formula
os sete atributos da qualidade do cuidado em saúde (DONABEDIAN, 2003, p. 6):

1. Eficácia: capacidade de a arte e a ciência da medicina produzirem melhorias na saúde e
no bem-estar. Significa o melhor que se pode fazer nas condições mais favoráveis, dado o
estado do paciente e mantidas constantes as demais circunstâncias;
2. Efetividade: melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática
cotidiana. Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente
especificada como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alçase ao nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como
alcançáveis;
3. Eficiência: é a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é alcançada. Se
duas estratégias de cuidado são igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de
menor custo;
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4. Otimização: torna-se relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde não são
avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos. Numa curva ideal, o processo
de adicionar benefícios pode ser tão desproporcional aos custos acrescidos, que tais
"adições" úteis perdem a razão de ser.
5. Aceitabilidade: sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e valores
dos pacientes e de suas famílias. Depende da efetividade, eficiência e otimização, além da
acessibilidade do cuidado, das características da relação médico-paciente e das amenidades
do cuidado.
6. Legitimidade: aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela comunidade ou
sociedade em geral.
7. Equidade: princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na distribuição do
cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma população. A equidade é parte
daquilo que torna o cuidado aceitável para os indivíduos e legítimo para a sociedade

Alguns estudos utilizaram o modelo teórico de Donabedian em suas pesquisas. O
estudo de Taylor et al. (2015), em hospitais da Austrália, utiliza essa abordagem teórica com a
intenção de aprofundar o entendimento sobre qualidade nesses hospitais. O objetivo foi medir
e examinar as relações entre (1) sistemas de gerenciamento de qualidade de nível de
organização e departamento (QMS), clínico liderança e cultura, e (2) processos de tratamento
clínico, resultados clínicos e percepções de atendimento relatadas pelo paciente nos hospitais
australianos.
O estudo foi inovador, com implicações internacionais, com potencial de construir
uma coalizão entre os hospitais para um trabalho de intervenção subsequente. Também
contribuiu com dados que colaborem no processo de decisão por parte das autoridades
políticas sobre a implementação da qualidade, bem como sistemas e processos de segurança e,
em última análise, melhorar a prestação de cuidados ao paciente em hospitais australianos.
Nessa mesma linha, Magalhães et al. (2016) realizaram uma revisão de literatura com
o objetivo de demonstrar o conhecimento científico desenvolvido sobre o pensamento de
Lean Toyota2 na saúde, com destaque para o impacto e as contribuições em cuidados de saúde
e enfermagem. Para essa análise utilizou a tríade proposta por Donabedian na organização e
discussão dos resultados. Concluiu que o pensamento de Lean pode ser utilizado como um

2

Os benefícios do Lean na saúde envolvem ganhos na segurança dos processos, na eliminação de diversas
formas de desperdício, jornadas clínicas mais rápidas e simples e uma melhor experiência global do cuidado
prestado. O Sistema de Saúde do Reino Unido (NHS – National Health System) e o Sistema de Saúde
Canadense aplicam o pensamento Lean de maneira abrangente como políticas e práticas através de toda a sua
estrutura há mais de uma década (PINTO; BATTAGLIA, 2014).
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modelo de gestão, pois melhora a Estrutura, processo e resultado, a partir das ações de
atendimento e gerenciamento.
Shield et al. (2015), em estudo realizado em residenciais para idosos nos EUA,
constataram que com o conhecimento da estrutura e dos processos dentro das instituições
conseguiu melhorar os resultados do atendimento. Concluiu que esse modelo conceitual
auxilia toda equipe de saúde envolvida e sobretudo sugere mudanças de políticas destinadas a
promover estruturas administrativas melhoradas, que, por sua vez, promoverão melhores
cuidados aos residentes.
Um estudo transversal realizado por Ameh et al. (2017) em sete instalações de
Atenção Primária a Sáude no município de Bushbuckridge, província de Mpumalanga, África
do Sul, aplicou um questionário de satisfação a 435 pacientes e gerentes operacionais.
Obteve-se um modelo de equação estrutural adequado para operacionalizar a teoria de
Donabedian. As relações entre estrutura, processo e resultado indicaram a qualidade no
modelo adotado e que das dezessete dimensões do cuidado nesse modelo, três estruturas
(equipamento, medicamentos críticos, acessibilidade), três processos (profissionalismo,
amizade e atendimento aos pacientes) e três dimensões de resultado (competência, confiança e
coerência) refletiram os construtos pretendidos (AMEH et al., 2017).
A tríade de Donabedian pode auxiliar na compreensão de como está organizado o
processo de trabalho dentro de uma instituição no que diz respeito à melhoria da qualidade do
cuidado. Essa melhoria das condições de estrutura somada ao alinhamento de processos de
trabalho

mais

eficazes

podem

contribuir

sobremaneira

a

redução

de

EAs,

e,

consequentemente, tornar a assistência à saúde mais segura.
2.2.3 O contexto da segurança do paciente nas Unidades de Terapia Intensiva
O panorama atual da saúde, o aumento da expectativa de vida e a incidência de
doenças crônico-degenerativas estão exigindo avanços cada vez maiores, por parte das
instituições e dos profissionais. Por outro lado, a complexidade do diagnóstico e as novas
tecnologias têm aumentado os custos assistenciais e operacionais das instituições hospitalares
(KRÖGER, 2010).
Nesse contexto, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dentro dos hospitais é
considerada altamente especializada e complexa, pois apresenta no seu cotidiano uma série de
normas e rotinas centradas em diferentes protocolos de atendimento, que sustentam a
qualidade do cuidado. Também é vista pelos profissionais de saúde como um ambiente de
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cuidado em que a capacidade técnica e a competência são requisitos indispensáveis na sua
atuação.
A UTI é caracterizada por atender pacientes graves e de risco, que requerem
assistência multiprofissional e interdisciplinar especializada, com alta tecnologia e
monitorização constante, visando à minimização dos riscos e a melhoria da segurança. Essa
unidade exige uma estrutura física e condições de trabalho capazes de possibilitar a
manutenção da sobrevida dos pacientes e o melhor prognóstico (BUCHI; MIRA; SANTOS,
2010).
A preocupação com a SP na UTI vem ganhando força nos últimos anos, pois com o
avanço tecnológico e com as classificações estabelecidas pelo MS que regem e legalizam o
seu funcionamento, as instituições têm buscado o aperfeiçoamento constante dos processos e
a capacitação permanente dos profissionais de saúde. Em relação à classificação das UTIs a
Portaria N. 3492, de 1998, do MS (BRASIL, 1998), estabelece critérios: adulto, pediátrica e
neonatal de acordo com a estrutura disponível (equipamentos, recursos humanos e área
física).
As UTIs também estão classificadas em níveis de complexidade: I, II e III. Todas as
UTIs do presente estudo estão classificadas como tipo II e como UTIs que atendem pacientes
adultos (UTIA). A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 7 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), de 24 de fevereiro de 2010, dispões sobre as condições
mínimas de funcionamento das UTIs no Brasil. Ela conceitua como UTIA a unidade
destinada à assistência de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, podendo admitir
pacientes de 15 a 17 anos, se definido pelas normas da instituição.
A RDC 26 da ANVISA, de 11 de maio de 2012, dispõe sobre os requisitos mínimos
para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e altera o inciso III e V do artigo 14, da
RDC 07. A RDC 26 propõe a obrigatoriedade de no mínimo um enfermeiro assistencial em
cada turno de trabalho para cada dez (10) leitos e um técnico de enfermagem para cada dois
leitos em cada turno (BRASIL, 2012). Na RDC 07 a relação enfermeiro/paciente era de um
enfermeiro para oito pacientes. Portanto, a mudança na proporcionalidade proposta pela RDC
26 torna o cuidado mais inseguro, pois, quanto maior a proporção, maior a chance de falha
(WEISSMAN et al., 2007).
A partir dessas classificações e considerações percebe-se a importância da
enfermagem que atua em UTI. Mas, essa posição de destaque garantida pela legislação
demonstra mais compromisso ético e de exercício profissional junto aos pacientes e aos outros
componentes da equipe de saúde, especificamente nas questões referentes à CS e a SP.
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A enfermagem representa o maior quantitativo de profissionais que trabalham na UTI,
portanto deve contribuir para a promoção de uma CS. Bem como colaborar com os demais
membros da equipe na consolidação de processos de trabalho mais organizados e eficazes no
que diz respeito a SP, tanto na implementação de protocolos quanto na educação permanente
dos profissionais.
Em um estudo de revisão, Alves (2016) concluiu que as pesquisas apontam como
aspectos principais para a segurança do paciente, em UTI: a estrutura física adequada,
materiais e atuação profissional correta durante as etapas de prescrição, dispensação, preparo
e administração dos medicamentos. Ainda, destacou a importância do preparo profissional e
do dimensionamento de pessoal adequado para atuação conforme as práticas preconizadas, de
modo que estes se tornem capazes de agir corretamente perante as recomendações e, assim,
favoreçam a SP.
2.3 ESTUDOS SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE, EVENTOS ADVERSOS E
CULTURA DE SEGURANÇA
Para descrever o “estado da arte” foram realizadas duas revisões: uma considerando os
artigos disponíveis nas bases de dados LILACS, MEDLINE e sistema PubMed; e, outra no
banco de teses e dissertações da CEPEn/ABEn e da CAPES.
A primeira, sobre os artigos publicados nas bases LILACS e MEDLINE, abrangeu o
período entre o ano de 2011 e 2016. O ano de 2011 foi utilizado como marco de confluência,
ano da publicação da versão brasileira do SAQ. Utilizaram-se os seguintes descritores:
Segurança do paciente e Eventos Adversos e Cultura de Segurança, pesquisados juntos. Os
critérios de inclusão foram os seguintes: artigos disponíveis na íntegra, em português, inglês
ou espanhol, publicados a partir de 2011 e que abordassem a temática pretendida.
Para a busca na base de dados PubMed utilizaram-se os seguintes MeSH terms:
((patient safety) AND (events adverses)). Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis
na íntegra e com acesso gratuito, em inglês ou espanhol, publicados nos últimos 5 anos, com
anos limite 2016 e que abordassem a temática pretendida. Obtiveram-se um total de 89
artigos. Após uma leitura exploratória e seletiva, e, aplicando-se os critérios de inclusão,
permaneceram um total de artigos 27 artigos. Para análise desses artigos, elaborou-se um
quadro sinóptico (Quadro 2) com as seguintes informações: Referência completa; Objetivos;
Método/Metodologia; Resultados e Conclusões (APÊNDICE A).
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Partiu-se da seguinte questão de pesquisa: O que têm sido publicado sobre a segurança
do paciente e a ocorrência de eventos adversos durante a assistência de enfermagem? E, teve
como objetivo: Analisar as produções científicas nos últimos cinco anos sobre segurança do
paciente e eventos adversos na assistência de enfermagem.
Para a análise dos artigos na íntegra das bases de dados LILACS e MEDLINE utilizou
um quadro sinóptico (Quadro 3) em que se contemplou: Referência na íntegra; objetivo;
método/metodologia; resultados/conclusões (APÊNDICE B). Realizou-se uma leitura
exploratória e seletiva, para verificar se existiam, ou não, informações a respeito do tema
proposto e coerentes com os objetivos do estudo. De acordo com esta leitura, em um primeiro
momento, a busca selecionou um total de 32 artigos, na sequência aplicaram-se os critérios de
inclusão/exclusão, totalizando 17 artigos incluídos na análise.
Em relação à Região do Brasil, destacam-se as produções da Região Sudeste e Região
Nordeste com seis estudos, seguidas pela Região Norte, Centro-oeste e Sul. Quanto à
abordagem, sete estudos com abordagem quantitativa, seis com abordagem qualitativa e dois
com abordagem quanti-qualitativa. Quanto ao cenário, destacam-se: a UTI com três estudos, a
Unidade de Internação Pediátrica, a unidade de clínica cirúrgica e o centro cirúrgico com um
estudo.
Dentre os estudos envolvendo EA, destaca-se o realizado por Mendes (2012) em
hospitais do Rio de Janeiro, o qual constatou que cerca de 1 em cada 5 pacientes com EA
cirúrgico tiveram incapacidade permanente ou morreram. Gonçalves et al. (2012) em um
estudo em Unidades de Terapia Intensiva de hospitais localizados no município de São Paulo
constataram que grande parte das falhas (28,1%) se relacionavam à falta de registro em
prontuário (28,1%) seguido do erro no preparo e administração de medicamentos (22,5%).
Além dos danos causados os EA acarretam em graves prejuízos financeiros as
instituições de saúde. Nos EUA, estima-se que, a cada ano, cerca de 100 mil pessoas morrem
vítimas de EA, girando os gastos entre 17 e 29 bilhões de dólares (GALLOTTI, 2004;
MENDES et al., 2005).
Em estudo realizado pela Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, identificouse prevalência entre 3 e 16% de pacientes que sofrem EA resultantes de cuidados médicos não
seguros nas suas hospitalizações. A abrangência dessas circunstâncias foi verificada em todos
os países, fossem eles desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, sendo que a
maioria dos dados é proveniente de nações desenvolvidas. Acredita-se que, em países pobres,
esses resultados sejam imensamente piores e com menores perspectivas de solução (JHA
et al., 2010).
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Em relação à coleta de indicadores e registros em um sistema integrado, alguns
estudos foram realizados com esse intuito ao longo da última década. O estudo de Paiva et al
(2010) analisou 826 Boletins de Notificação de Eventos Adversos (BNEA), envolvendo o
período de janeiro de 2004 e junho de 2006. Neles foram registrados 1219 EA/incidentes e
ocorrências administrativas, com média de 1,47 por boletim. Um número maior de eventos foi
observado na Clínica Médica (12,8%), Centro Cirúrgico (12,2%) e Unidade de Terapia
Intensiva Adulto (UTIA) (6,8%).
Em um hospital da rede sentinela, localizado na Região Centro-oeste do Brasil, entre
os anos de 2006 a agosto de 2008 foram realizadas 100 notificações de EA ocorridos. As
notificações eram voluntárias e os profissionais registravam os EA em impressos específicos,
encaminhando-os ao serviço de gerenciamento de risco (BEZERRA et al., 2009). Destaca-se a
necessidade que as instituições têm em modificar a forma de registro e criar uma consciência
coletiva em relação à importância das notificações.
Françolin et al. (2015) constataram que de um total de 661 notificações espontâneas de
não conformidades relacionadas ao processo assistencial, 6% estavam relacionadas à EA.
Destacando-se os erros de medicação (59%), seguido por EA relacionados ao
desenvolvimento de lesões por pressão (15%).
Em relação à ocorrência de erros de medicação em hospitais de grande porte,
Dalmolin e Goldim (2013, p. 95) asseveram que o registro dos erros de medicações no
prontuário do paciente é um aspecto relevante no processo de cuidado uma vez que a ausência
dessa informação pode estar relacionada à ocorrência de incidentes que causem dano ao
paciente comprometendo, desta forma a segurança do cuidado. Os autores chamam a atenção
aos aspectos que envolvem a comunicação de erro de medicação entre profissionais e a
consequente revelação de erro ao paciente ou aos seus familiares.
Em um estudo envolvendo profissionais de enfermagem no âmbito docente e
assistencial em relação à cultura de segurança e comunicação de EAs aparece à falta de
comunicação e a cultura de notificação, bem como a dificuldade para aceitar o erro humano, a
incompreensão da população pela falta de cultura do erro (QUES; MONTORO; GONZÁLEZ,
2010). A equipe de enfermagem tem uma percepção positiva de CS e que essa percepção
pode contribuir para uma melhor atenção aos pacientes e a comunicação dos erros pode
prevenir futuros EAs, produzindo uma relação de confiança e compromisso entre o paciente e
a equipe de saúde (RAMIREZ et al., 2011).
Estudo realizado por Bohomol e Ramos (2007), em uma instituição privada do
município de São Paulo, com profissionais de enfermagem, com o objetivo de verificar o
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entendimento do que é um erro de medicação e a opinião quanto à notificação deste evento, a
maior parte dos sujeitos pesquisados (81,4%) referiu saber o que constitui um erro de
medicação, quando o relatório deveria ser preenchido (87,3% sim).
A ANVISA determina por meio da Resolução Nº 36, de julho de 2013, que os EA
ocorridos com o paciente sejam notificados nas instituições de saúde, servindo como
estratégia para estabelecer indicadores de saúde e para que a vigilância sanitária possa
acompanhar e realizar as providências necessárias. Nesse sentido, a segurança do paciente
precisa ser “reconhecida como um direito do cidadão e um compromisso ético dos
profissionais, assim como, iniciativas para redução do risco de acidentes com o paciente
devem ser implementadas em toda rede de atenção à saúde” (URBANETTO; GERHARDT,
2013, p. 07).
Um outro estudo, envolvendo 3.217 enfermeiros em 320 hospitais teve como objetivo
determinar se o ambiente de trabalho do enfermeiro que atua em cuidados intensivos é
predisponente a infecções associadas aos cuidados de saúde relatados pelos enfermeiros. Os
resultados indicaram que as chances de enfermeiros que trabalham em hospitais com
ambiente de trabalho melhor, têm de 36% a 41 % menos chance de provocar infecções do que
enfermeiros que trabalham em ambientes de trabalho piores. Por isso, os administradores e
gerentes de enfermagem, deveriam examinar como melhorar o ambiente de trabalho e o
planejamento do cuidado a fim de diminuir os efeitos das infecções hospitalares e reduzir a
sua ocorrência em pacientes já vulneráveis (KELLY et al., 2014). Um ambiente de trabalho
melhor diz respeito a condições de trabalho e infraestrutura mais próximas do ideal e, que
atendam as diretrizes das agências reguladoras.
Dentre as diferentes ações tomadas pelos enfermeiros frente à ocorrência de eventos
adversos, Leitão et al. (2013) evidenciaram que as atitudes tomadas pelos enfermeiros foram
repreender o responsável pelo erro; estabelecer comunicação eficaz com os envolvidos sobre
o evento; proceder ao registro em impressos e esclarecer sobre normas e rotinas do serviço
para o desempenho de práticas seguras.
No entanto, um grande desafio para as instituições é promover a cultura de segurança
no que diz respeito às notificações e registros, pois, somente esse comprometimento
institucional possibilitará que os profissionais de saúde sejam protagonistas nesse processo e
possam fazer as notificações de maneira espontânea e responsável.
Wegner e Pedro (2012) constataram que o reconhecimento e a identificação dos erros
são os primeiros passos para o desenvolvimento de uma cultura de segurança do paciente,
além da possibilidade de se ter o erro como uma fonte de ensinamentos. É essencial
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desconstruir a noção de que a falha é individual, ampliando o enfoque da equipe/coletividade
como corresponsável pelo evento adverso.
Em um estudo realizado em hospitais da Colômbia, Ramirez et al. (2011) identificou
aspectos que se destacam como relevantes e fazem parte da CS: a comunicação efetiva e de
qualidade entre os membros da equipe de saúde para a identificação de oportunidades de
melhoria na atenção ao paciente; o retorno dos erros e as alternativas de solução com o intuito
de prevenir eventos futuros no cuidado ao paciente. Essas ações permitem estabelecer uma
relação de confiança e compromisso entre a equipe responsável pelo cuidado.
Para melhorar a cultura de segurança do paciente é necessário o desenvolvimento de
estratégias capazes de eliminar ou reduzir as barreiras institucionais que impedem essa
melhoria. Dentre essas, proporcionar condições de trabalho para a equipe de enfermagem,
considerando o impacto causado pelos cuidados prestados por estes profissionais na segurança
do paciente (NUNES et al., 2014). Por isso, se faz necessário desenvolver ações que
favoreçam a mudança de cultura e que garantam a segurança do paciente nas instituições
hospitalares (CORBELLINI et al., 2011).
A segunda pesquisa foi realizada entre 2011 e 2016, no portal CAPES e no portal
CEPEn/ABEn ocorreu nos últimos 10 anos, entre 2004 e 2014, envolvendo dissertações e
teses. Vale ressaltar que o portal CEPEn/ABEn dispõe somente de teses e dissertações
catalogadas até o ano de 2013. Como estratégia de busca foram utilizados os seguintes
descritores: segurança do paciente e eventos adversos e cultura de segurança.
No portal CAPES, utilizaram-se como critério de inclusão: ter como objeto de
investigação a cultura de segurança e eventos adversos; ser pesquisa desenvolvida em
Programas de Pós-graduação de Enfermagem (PPGENF) do Brasil e ter resumo disponível na
íntegra. Excluíram-se as teses ou dissertações com resumos incompletos ou que não tivessem
relação com o objeto de estudo.
Como resultado da busca no portal da CAPES obtiveram-se 23 produções perfazendo
um total de 16 dissertações de mestrado e sete teses de doutorado. Para a descrição das
produções selecionadas e para facilitar a análise dos resumos, elaboraram-se dois quadros
sinópticos, com as seguintes informações: 1. Código; tipo tese (T) ou dissertação (D); ano;
título e Instituição de Ensino Superior (IES) (Quadro 4); 2. referência completa; objetivos;
abordagem

metodológica

(quali-quanti,

qualitativa

considerações finais (Quadro 5) (APÊNDICE C).

ou

quantitativa);

resultados

e

51

No que se refere ao cenário de produções, 100 % delas foram desenvolvidas em
ambiente hospitalar. A maioria das produções tendo como participantes os profissionais de
enfermagem.
Quadro 2 – Teses e dissertações de enfermagem brasileira sobre segurança do paciente,
cultura de segurança e eventos adversos por Instituições de Ensino Superior
(IES), Banco de Teses da CAPES, 2017
(continua)
Código

Tipo

Ano

1

T

2011

2

T

2011

3

T

2011

4

D

2011

5

T

2011

6

D

2011

7

D

2011

8

T

2012

9

D

2012

10

D

2013

11

D

2014

12

T

2015

13

T

2015

14

D

2015

15

D

2015

Título
A segurança do paciente nas circunstâncias de
cuidado: prevenção de eventos adversos na
hospitalização infantil
Segurança do paciente em unidade de terapia
intensiva: carga de trabalho de enfermagem e sua
relação com a ocorrência de eventos adversos e
incidentes
Adaptação transcultural
do safety
attitudes
questionnaire para o Brasil – questionário de atitudes
de segurança
Cultura de segurança: avaliação em uma unidade de
emergência adulto
Análise da causa raiz de incidentes relacionados à
segurança do paciente na assistência de enfermagem
em unidades de internação, de um hospital privado
Cultura de segurança do paciente em unidade de
terapia intensiva: perspectiva da enfermagem
Percepção da equipe multidisciplinar acerca de fatores
intervenientes na ocorrência de eventos adversos em
um hospital universitário
A segurança de pacientes na administração de
medicamentos em uma unidade de terapia intensiva de
um hospital geral do interior paulista: a abordagem
restaurativa em saúde
Construção, validação e normatização da escala de
predisposição à ocorrência de eventos adversos
(EPEA)
A cultura de segurança do paciente em um hospital de
ensino de minas gerais
Incidentes de segurança relacionados à terapia
medicamentosa: percepções de profissionais de
enfermagem de terapia intensiva
Segurança do paciente no cotidiano da assistência de
enfermagem em terapia intensiva: compreendendo o
erro humano
Clima de segurança entre trabalhadores de
enfermagem em unidades de internação adulto
Análise de eventos adversos em unidade de terapia
intensiva
Cultura de segurança do paciente: percepções e
atitudes dos trabalhadores nas instituições hospitalares
de Santa Maria

IES
UFRGS

USP

USP, Ribeirão Preto,
SP.
UFSC
USP, Ribeirão Preto,
SP.
UFSC
USP

USP, Ribeirão Preto,
SP.

UFBA
UFTM, Uberaba, MG.
UFSM

UFRJ
FURG
USP, São Paulo, SP.
UFSM
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Quadro 2 – Teses e dissertações de enfermagem brasileira sobre segurança do paciente,
cultura de segurança e eventos adversos por Instituições de Ensino Superior
(IES), Banco de Teses da CAPES, 2017
(conclusão)
16

D

2015

17

D

2015

18

D

2015

19

D

2015

20

D

2016

21

D

2016

22

D

2016

23

D

2016

Clima de segurança, carga de trabalho e
dimensionamento de pessoal de enfermagem em
unidade de terapia intensiva
Cultura de segurança do paciente na perspectiva do
enfermeiro
Avaliação do clima de segurança do paciente em
unidade de emergência de um hospital universitário do
interior de São Paulo
Clima de segurança: percepção dos profissionais de
enfermagem em um hospital de ensino
Intervenções educativas de enfermagem: reflexos na
cultura de segurança do paciente
Cultura de segurança do paciente: percepção da equipe
de enfermagem de um hospital pediátrico
Cultura de segurança: avaliação das atitudes de
segurança da equipe de enfermagem de um hospital
geral de grande porte de porto alegre
Percepção do clima de segurança do paciente em
instituições hospitalares

UEM
UFES
USP, Ribeirão Preto,
SP.
UNICAMP
UFSC
UFF, Niterói, RJ.
UNISINOS
USP, Ribeirão Preto,
SP.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Nas teses, em relação aos objetivos dos estudos, foram mencionados: identificar os
cenários de atenção em saúde às circunstâncias de cuidado que predispõem a criança
hospitalizada a EAs; realizar a adaptação transcultural do Safety Attitudes Questionnaire
(SAQ); comparar um sistema manuscrito e um informatizado de notificações voluntárias de
incidentes e queixas técnicas relacionadas à saúde; analisar o sistema de medicação e
processos de preparo e de administração de medicamentos de uma UTI.
As dissertações tiveram como objetivos: avaliar a percepção de profissionais de
enfermagem de um hospital de ensino acerca das dimensões de cultura de segurança do
paciente e identificar os fatores intervenientes que influenciam na segurança do paciente;
avaliar a cultura de segurança do paciente sob a ótica dos profissionais de enfermagem das
unidades de internação cirúrgica de um hospital universitário a partir do SAQ; analisar o
processo de avaliação da qualidade; e, caracterizar as internações e analisar as circunstâncias
notificáveis, incidente sem dano, quase-erros e eventos adversos registrados em prontuários
de pacientes internados.
Para a pesquisa realizada no catálogo de teses e dissertações da CEPEn/ABEn
definiram-se os seguintes critérios de inclusão: terem sido publicadas entre 2004 e 2014, e,
disponíveis on line. E, como, critérios de exclusão, ter duplicidade com o portal da CAPES.
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Utilizaram-se como descritores de busca as palavras: segurança do paciente, cultura de
segurança e eventos adversos, obteve-se um total de 38 produções.
Após a aplicação dos critérios, permaneceram 20 estudos. Destes, três são teses e
17 dissertações de mestrado acadêmico. Para a organização dos dados e para facilitar a análise
dos resumos, elaboraram-se dois quadros sinópticos, com as seguintes informações: 1. tipo
(tese ou dissertação); ano; título e Instituição de Ensino Superior (IES) (Quadro 5); 2.
referência completa; IES, local do estudo; método/técnica de coleta/população e resultados
(Quadro 6) (APÊNDICE D).
No que se refere ao cenário de produções da CEPEn/ABEn, 85%(n=17), delas foram
em ambiente hospitalar, 5%(n=1), na atenção básica (ESF/PACS), 5%(n=1), com acadêmicos
de enfermagem e 5% (n=1), com membros da Sociedade Brasileira de Enfermagem em
Centro Cirúrgico (SOBECC). A maioria das produções foi desenvolvida tendo como
participantes profissionais de enfermagem (55%)(n=11), realizada em prontuários
(20%)(n=4), pacientes (10%)(n=2), e, acadêmicos de enfermagem (5%)(n=1), ACS
(5%)(n=1), e médicos (5%)(n=1).
A partir do levantamento das dissertações e teses de enfermagem sobre a segurança do
paciente e cultura de segurança foi possível encontrar que os temas abordados reportam-se em
especial a questão da cultura de segurança, os eventos adversos que interferem no cuidado à
saúde e o preparo e administração de medicamentos.
Nas teses, em relação aos objetivos dos estudos, foram mencionados: analisar o
conhecimento dos auxiliares de enfermagem de um hospital de ensino sobre o conceito de
erro na medicação antes e após a implantação de uma oficina de capacitação; identificar,
analisar e comparar os erros de medicação ocorridos nos processos de preparo e administração
de medicamentos; e, cuidar de si como uma dimensão da cultura de segurança do paciente.
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Quadro 3 – Teses e dissertações de enfermagem brasileira sobre segurança do paciente,
cultura de segurança e eventos adversos por Instituições de Ensino Superior
(IES), catálogo de teses e dissertações da CEPEn/ABEn, 2017
Cód.

Tipo

Ano

1

T

2004

2

D

2005

3

D

2006

4

T

2006

5

D

2007

6

D

2007

7

D

2008

8

D

2007

9

D

2009

10

D

2010

11

D

2010

12

D

2010

13

D

2011

14

D

2011

15

D

2012

16

D

2013

17

D

2013

18

T

2013

19

D

2014

20

D

2015

Título
Conhecimento dos conceitos de erros de medicação, entre
auxiliares de enfermagem, como fator de segurança do
paciente na terapêutica medicamentosa.
Evento adverso no período transoperatório: condutas do
enfermeiro.
Eventos adversos na administração de dieta enteral em
unidade de terapia intensiva: análise comparativa entre o
volume prescrito e o administrado.
Sistema de medicação: análise dos erros nos processos de
preparo e administração de medicamentos em um hospital
de ensino.
Análise da causa raiz dos erros de medicação em uma
unidade de internação de um hospital universitário.
Análise dos eventos adversos em uma unidade de terapia
intensiva neonatal como ferramenta de gestão da
qualidade da assistência de enfermagem.
Segurança do paciente no período pós-operatório imediato
na sala de recuperação pós-anestésica.
Desenvolvimento e validação de um instrumento para
avaliação da qualidade do cuidado de enfermagem.
Avaliação dos eventos adversos relacionados à medicação
no contexto hospitalar
Eventos adversos em quimioterapia antineoplásica:
subsídios para o gerenciamento de enfermagem
Cultura da segurança do paciente na atenção primária à
saúde
Eventos adversos com medicamentos favorecidos pelo
sistema de medicação de um hospital público no
Município do Rio de Janeiro
Cultura de segurança: perspectiva da equipe de
enfermagem em unidade de emergência adulto
Cultura de segurança do paciente em unidade de terapia
intensiva
Cuidado de enfermagem e a cultura de segurança do
paciente: um estudo avaliativo em unidades de internação
cirúrgica
Cultura de segurança do paciente em unidades de terapia
intensiva neonatal
Cultura de segurança do paciente na perspectiva da equipe
de enfermagem de uma instituição cardiovascular
O cuidar de si como uma dimensão da cultura de
segurança do paciente
A cultura de segurança do paciente na ótica dos
acadêmicos de enfermagem
Cultura de segurança do paciente na perspectiva de
profissionais de enfermagem obstétrica e neonatal

IES
USP/Ribeirão
Preto
USP/São Paulo
USP/São Paulo
USP/Ribeirão
Preto
USP/Ribeirão
Preto
UFMG
USP/São Paulo
UEM
UFRJ
UFRJ
UFSC
UFRJ
UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFSC
UFSC

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

As dissertações da base de dados CEPEn/ABEn tiveram como maior frequência os
seguintes objetivos: avaliar a CS do paciente sob a ótica dos profissionais de enfermagem (7);
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avaliar o sistema de administração de medicamentos e a ocorrência de EAs (6); Identificar e
analisar os processos do sistema de medicação, suas falhas e propor medidas de melhorias ao
hospital (3); validar instrumentos (2).
Considerando alguns resultados encontrados, o estudo de Wegner (2011) enfatiza a
necessidade de desenvolvimento de uma CS nas instituições de saúde, também a importância
de transformações nas concepções dos profissionais da saúde sobre os EA. Traz como
principais recomendações às mudanças na cultura organizacional, com destaque para o
cuidado seguro e a visão sistêmica de eventos adversos.
Outro estudo, proposto por Massoco (2012), utilizando o questionário AHRQ junto a
trabalhadores de enfermagem de um hospital de ensino acerca da SP, demostraram os
seguintes resultados: na dimensão abertura para as comunicações de erros, o maior índice foi
de (35,8%); na dimensão respostas não punitivas aos erros, (50,5%) acreditam que seus erros
podem ser usados contra eles; quanto ao número de eventos reportados, (76,8%) nunca
preencheram um relatório de EA.
Considerando a importância da notificação ou preenchimento de relatório de EA, o
estudo de Capucho (2012) comparou um sistema manuscrito e um sistema informatizado de
notificações voluntárias, demonstrou que as duas podem ser utilizadas para a identificação de
incidentes, mas é possível que o segundo sistema seja mais vantajoso, pois apresentou como
principais resultados o aumento do número de notificações em (58,7%); aumento da taxa de
notificações em (62,3%); maior qualidade dos relatos, quanto à classificação e descrição da
gravidade do incidente, e descrição do paciente.
A notificação é fator determinante para a formação de uma cultura de segurança, pois
demonstra o envolvimento dos diferentes trabalhadores da saúde envolvidos no cuidado e a
sua preocupação com o paciente. Tobias et al. (2012) avaliou 750 prontuários em seu estudo
com o objetivo de analisar as circunstâncias notificáveis e como resultados foram
identificados 6.981 registros de incidentes, 5.454 sem danos, 1.291 circunstâncias
notificáveis, 218 EA e 18 quase-erros. Embora a maior quantidade de registro se refira aos
registros de acidentes, a maior prevalência foi de 84,7% para circunstâncias notificáveis,
seguida de 82% para incidentes sem danos. Esses resultados subsidiaram a (re) formulação de
estratégias preventivas e a formação de uma CS.
Os estudos de Coimbra (2004), Opitz (2006), Teixeira (2007), Estebanez (2009),
Santos (2010), Oliveira (2010) tiveram como principais resultados a existência de condições
facilitadoras para a ocorrência de erro no sistema de medicação, erro na dosagem, na
administração, na identificação e no preparo de medicamentos e constataram que sistemas
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inseguros podem gerar consequências para os pacientes e as instituições de saúde. Por isso há
a necessidade de se implementar estratégias para mudança da cultura, de forma a auxiliar os
profissionais na prevenção de erros.
Em outro estudo em relação à postura dos enfermeiros frente a um EA destacam-se:
intensificar observação ao paciente (36%); comunicar ao médico responsável (24%); avisar a
chefia de enfermagem (18%); anotar a ocorrência no prontuário do paciente (14%); reprender
o funcionário (6%) e restringir a informação (2%) (ARAÚJO, 2005).
Ferreira (2007) em estudo realizado em UTI neonatal, demonstrou que os EAs que
apresentaram associação com o óbito foram à hemorragia intracraniana, troca de tubo traqueal
e septicemia laboratorial. Concluiu que os EAs são passíveis de serem controlados e que a sua
redução está ligada a adoção de programas de treinamento da equipe e iniciativas de
humanização do cuidado.
Cabe ressaltar que uma tese e sete dissertações enfatizaram e trouxeram como objeto
de estudo a CS. Este estudo de tendências colaborou de forma significativa na construção
deste estudo e como está a construção do conhecimento em teses e dissertações no Brasil
sobre a temática segurança do paciente e cultura de segurança, dando um panorama sobre os
objetos e objetivos que estão sendo investigados.
O estudo de Paese (2010) que avaliou a CS na atenção básica a saúde teve como
principais resultados as percepções positivas para as atitudes de segurança: Condições de
Trabalho, Cultura do Trabalho em Equipe, comunicação e gerência da unidade. A atitude
considerada de maior importância foi a Segurança do Paciente (6,97). Os resultados de Fidélis
(2011) e Marinho (2012) apresentaram em todas as categorias profissionais de enfermagem
média mais elevada relacionada à Satisfação no Trabalho.
Os domínios Satisfação no trabalho e reconhecimento do estresse obtiveram maiores
escores positivos no estudo de Misiak (2013). Além desses domínios, o estudo de Batista
(2015) apresentou escores elevados para Clima de trabalho em equipe.
Gaspieri (2013), Misiak (2013) e Ilha (2014) concluíram que a cultura de segurança
apresenta fragilidades importantes, que precisam ser sanadas para que se construa uma CS do
paciente adequada. Para isso é necessário uma mudança de atitudes, capacitação de toda a
equipe de saúde a fim de qualificar os cuidados prestados.
Considerando os objetos, objetivos, resultados tanto na base de dados da CAPES
quanto do CEPEn/Aben ficou claro a lacuna existente no conhecimento produzido na questão
da relação CS e predisposição de ocorrência de EA. Por isso, o presente estudo, através do uso
do SAQ e EPEA pretende preencher essa lacuna e fornecer subsídios às instituições
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hospitalares no sentido de analisar a relação entre cultura de segurança e predisposição a
ocorrência de eventos adversos.
Também se constatou que nenhum estudo utilizou o SAQ em conjunto com outro
instrumento, especialmente que medisse a predisposição à ocorrência de EA. Quanto à EPEA,
foi encontrado somente o estudo de validação empreendido por Lobão (2012).
A necessidade de construção da EPEA surgiu pelo interesse em avaliar a qualidade do
cuidado em UTI. Nesse sentido, Lobão (2012) teve a intenção de construir uma escala que
avaliasse a atitude dos enfermeiros sobre os aspectos da estrutura e processo que
comprometem a qualidade de cuidado, tendo como indicador de resultado o EA.
A construção da EPEA se apoiou em três pólos: teórico (refere-se à teoria sobre o
construto, que deve subsidiar a construção do instrumento); empírico (compreende dois
passos: o planejamento da aplicação, que envolve a definição da amostra e de como aplicar o
instrumento; e a coleta propriamente dita da informação); e o pólo analítico (estabelece os
procedimentos de análise estatística a serem empregados em um instrumento psicométrico, a
fim de testar a validade do construto) (LOBÃO, 2012, p. 49-50).
A EPEA é uma medida que tem por objetivo “avaliar as atitudes dos enfermeiros sobre
os aspectos da estrutura e processo que podem comprometer a qualidade do cuidado de
enfermagem em UTI, tendo como indicador de resultado o evento adverso” (EA) (LOBÃO,
2012, p. 53).
Os autores Vincent e Amalberti (2016) trazem uma definição de cuidado ideal e real,
considerando as implicações dessa disparidade entre o cuidado imaginado pelas normas e
diretrizes e o cuidado efetivamente prestado aos pacientes. Nesse sentido, os autores definem
como útil distinguir cinco níveis de cuidado, cada um deles um pouco mais afastado do ideal
e, como sugestão a probabilidade crescente de causar dano aos pacientes. Em que o nível 1 é
definido como o cuidado ideal e o nível 5 em que os danos superam qualquer benefício obtido
com o tratamento. No quadro abaixo descreve como o autor define esses cinco níveis de
cuidado (Quadro 7).
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Quadro 4 – Definição dos cinco níveis de cuidado, 2017
Nível 1
Nível 2

Nível 3

Nível 4
Nível 5

Este nível serve como referência ideal do que seria o cuidado excelente, embora ele raramente
seja alcançado ao longo de toda a trajetória seguida pelo paciente.
O cuidado é de boa qualidade e o resultado é bom, embora possa haver pequenas variações e
problemas. Qualquer distanciamento das boas práticas tem relativamente pouca importância
dentro do cuidado total prestado ao paciente.
Nível em que a segurança do paciente pode ser comprometida. Boa parte do cuidado de saúde
recebido pelos pacientes se encaixa, de maneira geral, nesta categoria. Neste nível, o
distanciamento em relação às melhores práticas é frequente, ocorre por vários motivos e
representa uma ameaça em potencial aos pacientes. Este nível já foi descrito como o “ilegal
normal” (AMALBERTI, 2006).
Nível que aponta para um distanciamento das normas que é suficiente para produzir danos
evitáveis.
Cuidado é deficiente durante um período mais longo e que coloca o paciente em risco de dano
substancial e persistente.

Fonte: Vincent e Amalberti (2016, p. 22).

Para melhor compreensão, a Figura 2 ilustra a questão referente aos níveis de cuidado
e sua relação com a qualidade e a segurança do paciente, demonstrando que quanto mais o
cuidado se afasta do ideal maior o risco de ocorrência de eventos adversos.
Figura 2 – Níveis de cuidado e sua relação com a qualidade e a segurança do paciente

Fonte: Vincent e Amalberti, (2016, p. 22).
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Considerando o quadro pode se afirmar que os desafios para as instituições de saúde
são grandes, pois manter a qualidade em um nível de cuidado 1 e 2 é quase utópico. Porém, ao
mesmo tempo percebe-se que existe um movimento mundial com a intenção de se aproximar
mais do cuidado ideal e por conseguinte, a melhoria dos padrões de qualidade da assistência.
O desafio maior para as instituições é tentar atingir o cuidado ideal, pois, de acordo
com os níveis propostos, a maioria delas se encontra classificada no nível 3, nível ao qual o
paciente recebe um cuidado inseguro ou de baixa qualidade, embora não sofra danos. Dessa
forma, se faz necessário à adequação das instituições ao que determinam as normas
regulamentadoras das agências reguladoras. Essa mudança na cultura organizacional contribui
positivamente para que no futuro as instituições estejam classificadas nos níveis 1 e 2.
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3 MÉTODO
3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO
Trata-se de um estudo com delineamento transversal e abordagem quantitativa. O
estudo transversal é uma pesquisa em que a “relação exposição doença é examinada, em uma
dada população, em um particular momento” (PEREIRA, 2008, p. 298) No presente estudo,
considerou-se como exposição à avaliação da cultura de segurança, e como desfecho a
predisposição a eventos adversos (PEA), como esquematiza a Figura 3:
Figura 3 – Exposição e desfecho do estudo
EXPOSIÇÃO

CULTURA
DE
SEGURANÇ
A (CS)

EXPOSTO

NÃO-EXPOSTO

CS (–) <75%

CS (+) ≥75%

PEA (+)

PEA (-)

PEA (+)

PEA (-)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

3.2 O CAMPO DE ESTUDO
O estudo foi realizado em Unidades de Terapia Intensiva de pacientes adultos de
quatro hospitais pertencentes à Região Sul do Brasil. Elas foram escolhidas por conveniência
e pertenciam a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e a 12ª CRS. A escolha de uma
UTI pertencente a 4ª CRS se deu, em virtude, de estar localizada na mesma cidade em que o
doutorando realizava os estudos de doutoramento. Já a escolha das demais UTIs se deu pela
proximidade com o local de trabalho e residência do doutorando.
3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO
Todos os trabalhadores de enfermagem (enfermeiros e técnicos em enfermagem) dos
quatro hospitais selecionados que atuassem em UTI e UCI foram convidados a participar do
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estudo. No momento da coleta de dados, a população total era de 135 trabalhadores, sendo
que 10 destes (7,4%) foram excluídos por afastamento, licença saúde, laudo e troca de setor.
Da população elegível (N= 125; 92,5%), 10 (8%) se recusaram a participar. Ao final,
participaram do estudo 115 trabalhadores, 29 enfermeiros e 85 técnicos de enfermagem
(Figura 4).
Para fins de análise estatística, utilizou-se o critério de que as taxas de respostas
adequadas para pesquisas climáticas são, geralmente, entre 65% a 85% do total de
trabalhadores envolvidos na pesquisa (SEXTON; THOMAS; GRILLO, 2003). Essa é uma
indicação para as pesquisas que utilizam o SAQ como instrumento de coleta de dados.
Os critérios de inclusão foram: ser enfermeiro ou técnico de enfermagem e possuir
tempo de atuação no setor há pelo menos um mês. Como critérios de exclusão foram
considerados os trabalhadores em licença saúde de qualquer natureza e que estivessem em
férias. Os trabalhadores vinculados às instituições possuíam diferentes regimes de trabalho
(CLT ou regime jurídico único).
Figura 4 – Representação esquemática da população sob estudo
População geral = 135
Hospital 1 = 59
Hospital 2 = 25
Hospital 3 = 29
Hospital 4 = 23
EXCLUSÕES
Hospital 1 = 09

População do
estudo
N = 115

Hospital 2 = 01
- Afastamento por troca
de setor
- Laudo

PERDAS
Recusas em
participar

População
elegível

Hospital 1 = 07

N = 125

Hospital 4 = 03

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).
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3.4 SELEÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DE COLETA DE DADOS
A equipe de coleta dos dados foi constituída pelo doutorando e por três acadêmicos de
enfermagem integrantes do grupo de pesquisa Trabalho, Saúde, Educação e Enfermagem e,
previamente capacitados pela orientadora da pesquisa. O treinamento da equipe aconteceu no
mês de maio de 2015, constituindo-se basicamente da leitura do questionário, orientação
sobre os materiais que deveriam ser levados a campo, como circular no ambiente hospitalar,
como abordar o participante e explicar o estudo proposto bem como os esclarecimentos de
possíveis dúvidas.
3.5 O TRABALHO DE CAMPO E A COLETA DE DADOS
A equipe de pesquisa foi composta pela coordenadora da pesquisa, pelo doutorando e
por quatro coletadores treinados para aplicação dos questionários. Os questionários foram
numerados previamente e distribuídos aos coletadores, juntamente com uma pasta contendo:
listagem com os nomes dos enfermeiros e técnicos em enfermagem que atuavam nas UTIAs,
e os seguintes materiais: lápis, caneta, borracha e régua.
A coleta de dados foi realizada entre o período de julho de 2015 a janeiro de 2016,
após a autorização das instituições participantes e da aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os dados foram coletados nos
turnos manhã, tarde e noite, em todos os dias da semana. Os trabalhadores responderam ao
questionário em uma sala privativa das unidades pesquisadas. Os questionários preenchidos
eram deixados em uma pasta fechada que, posteriormente, era recolhida pelos coletadores.
Ao final de cada semana o doutorando se reunia com a equipe de coleta de dados para
revisão dos questionários. O processo de digitação se deu após a coleta de dados e contou com
a participação de dois digitadores independentes.
3.6 INSTRUMENTOS DE PESQUISA
3.6.1 Aplicação dos instrumentos
A estratégia metodológica consistiu na aplicação de dois instrumentos. Antes do início
da aplicação dos instrumentos os coletadores realizaram visitas prévias aos locais de coleta de
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dados, se apresentaram aos enfermeiros responsáveis pela unidade e pediram a autorização
para a realização da coleta de dados.
Os coletadores esclareceram junto à chefia da unidade sobre algumas exigências para a
aplicação e preenchimento do instrumento, tais como: a necessidade de uma sala reservada e
privativa; o tempo necessário dispensado pelo participante; e, que alguns momentos os
participantes teriam seu turno de trabalho interrompido em virtude da participação no estudo.
Logo após os esclarecimentos se deu início a coleta de dados. Os trabalhadores
responderam ao questionário em uma sala privativa das unidades pesquisadas. Os coletadores
explicavam o preenchimento dos questionários, bem como se colocavam à disposição para
sanar dúvidas, caso houvesse. Os coletadores permaneciam junto durante o preenchimento e,
após, recolhiam o instrumento preenchido. O tempo de preenchimento variou entre 20 e 40
minutos.
O instrumento de pesquisa foi composto por quatro blocos:
Bloco A – Identificação do instrumento (Número, data da coleta e local de atuação);
Bloco B – Perfil sociodemográfico e laboral do enfermeiro e técnico em enfermagem
(idade, sexo, procedência, tempo de formação, pós-graduação na área, estado civil, número de
filhos, turno de trabalho, categoria profissional, vínculo empregatício, tempo de serviço no
hospital, tempo de atuação na UCI e UTI, quanto ao trabalho em UCI ou UTI, número de
vínculos empregatícios, carga horária semanal na UCI ou UTI (em horas), carga horária
semanal em todos os vínculos empregatícios (em horas) (APÊNDICE E);
Bloco C – Escala de predisposição à ocorrência de Eventos Adversos - EPEA
(ANEXO A);
Bloco D – Questionário de Atitudes de Segurança - SAQ (ANEXO B).
3.6.2 Instrumentos utilizados no estudo
3.6.2.1 O Safety Attitudes Questionnaire (SAQ)
O SAQ é dividido em duas partes. A primeira é composta por 41 itens que
contemplam seis domínios (clima de trabalho em equipe; clima de segurança; satisfação no
trabalho; percepção da gestão do hospital e da unidade; condições de trabalho e
reconhecimento do estresse). O Quadro 8 descreve cada domínio. A segunda parte contém
questões para caracterização dos trabalhadores. Esta parte não foi utilizada, pois os dados já
estavam contemplados no Bloco B do instrumento de pesquisa.
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Nos seis domínios do SAQ estão contempladas questões que avaliam nove atitudes do
pesquisado: satisfação do trabalho; condições de trabalho; cultura do trabalho em equipe;
comunicação; gerência do centro de saúde; segurança do paciente; reconhecimento do
estresse; educação permanente e erro (CARVALHO, 2011).
Quadro 5 – Descrição dos domínios do SAQ, 2017
Domínios
Clima de Trabalho em Equipe
Itens 1 a 6
Clima de Segurança
Itens 7 a 13
Satisfação no trabalho
Itens 15 a 19
Percepção do Estresse
Itens 20 a 23
Percepção da Gerência da
Unidade e do Hospital
Itens 24-29, que se duplicam em
a e b.
Condições de Trabalho
Itens 30-32

Descrição

Exemplo de itens

Compreende a qualidade do
relacionamento e a colaboração
entre os membros da equipe.
Avalia
a
percepção
dos
profissionais
quanto
ao
comprometimento organizacional
para a segurança do paciente.
É a visão positiva do local de
trabalho.
Trata do reconhecimento do
quanto os valores estressores
influenciam na execução do
trabalho.

Os (as) médicos (as) e enfermeiros
(as) daqui trabalham juntos como
uma equipe bem coordenada.
Eu me sentiria seguro (a) se fosse
tratado (a) aqui como paciente.
Eu gosto do meu trabalho.
Quando minha carga de trabalho é
excessiva, meu desempenho é
prejudicado.

Refere-se à aprovação das ações da
gerência quanto às questões da
segurança.

A administração está fazendo um
bom trabalho.

Refere-se
à
percepção
da
qualidade do ambiente de trabalho.

Estagiários da minha profissão são
devidamente supervisionados.

Fonte: Carvalho (2011, p. 39).

Os itens 2, 11 e 36, são os itens reversos do SAQ e necessitam recodificação para as
análises.
3.6.2.2 A Escala de Predisposição a Eventos Adversos (EPEA)
A EPEA é constituída por duas dimensões: Estrutura e Processo. A primeira dimensão
possui 12 itens e a segunda, 34 itens. É composta por uma escala tipo likert de cinco pontos
(varia de 1 a 5), em que o discordo totalmente tem escore 1, discordo levemente possui escore
2, a resposta não concordo, nem discordo, que assinala uma posição neutra tem escore 3,
concordo levemente tem escore 4 e concordo totalmente pontuação 5. A escala busca “avaliar
o nível de importância que os enfermeiros atribuem aos aspectos da estrutura e do processo
(nível ideal), assim como a percepção sobre a existência destes aspectos no seu ambiente de
trabalho (nível real)” (LOBÃO, 2012, p. 52).
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Os itens 20, 31, 34, 37 e 38 possuem resposta invertida e foram recodificadas. Essa
recodificação será melhor descrita no item 4.7.2.
3.7 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Para a inserção dos dados foi utilizado o programa Epi-info®, versão 6.4, com dupla
digitação independente. Após a verificação de erros e inconsistências, a análise dos dados foi
realizada no programa SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc,
Chicago), versão 18.0 for Windows.
3.7.1 Análise das variáveis sociodemográficas e laborais
Os dados sociodemográficos e laborais foram compostos por variáveis categóricas e
por variáveis quantitativas (Quadro 9). As categóricas foram avaliadas por meio de
frequências absolutas (n) e relativas (%). As quantitativas foram expressas em medidas de
tendência central (média, mediana) e de dispersão (desvio padrão, valor mínimo, valor
máximo), de acordo com a normalidade ou não dos dados.
Para avaliação da distribuição de normalidade ou não dos dados foi utilizado o teste
Shapiro-Wilk, com nível de significância de 5% (FIELD, 2009).
Quadro 6 – Variáveis sociodemográficas do enfermeiro e técnico em enfermagem e laborais,
2017
VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS
Nome da variável
Idade
Sexo
Procedência
Cor / raça autorreferida
Situação conjugal
Tem filhos

Tipo
Quantitativa contínua
Qualitativa Nominal
Qualitativa Nominal
Qualitativa Nominal
Qualitativa Nominal
Quantitativa Discreta

VARIÁVEIS LABORAIS
Nível de formação em curso de pós-graduação na área da saúde
Categoria profissional
Turno de trabalho
Tempo de formação
Tempo de atuação na UCI ou UTI
Carga horária semanal na UCI ou UTI
Carga horária semanal em todos os vínculos empregatícios
Quanto ao trabalho na UCI e UTI você considera
Vínculo empregatício
Número de vínculos empregatícios
Tempo de trabalho na instituição

Qualitativa Nominal/Ordinal
Qualitativa Nominal/Ordinal
Qualitativa Nominal
Quantitativa contínua
Quantitativa contínua
Quantitativa discreta
Quantitativa discreta
Qualitativa Nominal
Qualitativa Nominal
Qualitativa Nominal
Quantitativa contínua

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).
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3.7.2 Análise da EPEA (variável dependente)
Após a reordenação, os itens que possuíam resposta invertida (20, 31, 34, 37, 38)
foram recodificados, de modo que uma resposta assinalada como: discordo totalmente
(escore 1) foi transformado em concordo totalmente (escore 5); discordo levemente (escore 2)
em concordo levemente (escore 4); a resposta não concordo, nem discordo, que assinala uma
posição neutra (escore 3) não foi modificada; concordo levemente (escore 4) foi convertido
em discordo levemente (escore 2); e as respostas assinaladas como concordo totalmente
(escore 5) foram recodificadas em discordo totalmente (escore 1).
Após a recodificação dos itens reversos, foram construídas no SPSS duas variáveis:
estrutura (somatório dos 12 itens, a partir da diferença entre ideal e real de cada item) e
processo (somatório dos 34 itens, a partir da diferença entre ideal e real de cada item). A
seguir, foi criada a variável média da diferença entre as colunas "ideal" (expressa o que o
enfermeiro entende como algo importante que deveria ter em sua organização) e "real" (indica
a condição real de trabalho do enfermeiro). Dessa forma, os escores totais foram obtidos para
cada indivíduo, por meio da soma dos escores de cada item (LOBÃO, 2012, p. 57).
De acordo com Lobão (2012, p. 71), para “estabelecer os pontos de corte da EPEA,
foram utilizadas três faixas percentílicas” (Quadro 10). Para a composição das faixas
percentílicas, utilizou-se a variável média produzida a partir da diferença entre as escalas ideal
e real, tanto para o domínio Estrutura quanto para o Processo.
Quadro 7 – Faixas percentílicas da normatização da EPEA nos domínios Estrutura e
Processo, 2017
Nível
Baixa percepção
Média percepção
Alta percepção
Nível
Baixa percepção
Média percepção
Alta percepção

Percentil

Estrutura

< 50
50 ≤ x ≤ 75
x > 75
Percentil
< 50
50 ≤ x ≤ 75
x > 75

< 1,27
1,27 a 1,92
> 1,92
Processo
< 1,41
1,41 a 1,97
> 1,97

Fonte: Lobão (2012, p. 72).

A definição dos valores associados às faixas percentílicas foi realizada a partir da
frequência acumulada dessa variável média. Sendo assim, valores abaixo do “percentil 50
representaram uma baixa percepção sobre as condições que podem predispor a ocorrência de
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eventos adversos; entre os percentis 50 e 75, uma média percepção, e acima do percentil 75,
uma elevada percepção” (LOBÃO, 2011, p. 71).
A partir da interpretação destas faixas percentílicas, os escores do grupo adquirem um
significado quantitativo uniforme e claramente definido, podendo, assim, ser empregados
apropriadamente na maioria das análises estatísticas. Dessa forma, se, por exemplo, um
Enfermeiro obtiver um escore de 1,20 para a média da diferença entre suas respostas na escala
ideal e real da abordagem estrutura, isso demonstra que ele possui uma baixa percepção das
condições que predispõem a ocorrência dos eventos adversos durante o cuidado de
Enfermagem em unidade de terapia intensiva. Já um profissional que obtém um escore maior
de que 1,97 para essa abordagem apresenta uma alta percepção dessas condições, podendo
resultar em atitudes proativas que impliquem na adoção de uma cultura voltada para a
segurança do paciente em UTI (LOBÃO, 2012).
3.7.3 Análise do SAQ (variável independente)
O SAQ possui 41 questões, o escore pode variar de 0 a 100 pontos, sendo que o zero
representa a pior percepção do clima de segurança e 100 representa a melhor percepção. A
contagem dos escores foi realizada da seguinte forma:
[...] inicialmente, os itens reversos são recodificados. Por exemplo, as respostas
preenchidas como discordo totalmente passam a ser concordo totalmente, e assim
analogamente para os demais itens. Então, os itens são agrupados por domínios. Por
fim, calcula-se a soma das respostas dos itens de cada domínio e divide-se o
resultado pelo número de itens de cada domínio. Por exemplo, Percepção do
Estresse é composto por quatro itens. Se o profissional respondeu, respectivamente
para cada uma delas, neutro, concordo parcialmente, neutro e discordo parcialmente,
o valor do escore desse domínio é (50+75+50+25)/4=50 (CARVALHO, 2011,
p. 39).

As respostas “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “neutro”, “concordo
parcialmente” e “concordo totalmente”, foram padronizadas em escala de 1 a 5, com valores
de 0 a 100 respectivamente, divididos por quartis. Realizou-se a inversão dos itens reversos
2, 11 e 36, os quais foram identificados com a letra (R). Foram utilizados os algarismos a e b
para identificar os itens relativos à administração da unidade e do hospital, respectivamente.
Para calcular o escore de cada domínio, utilizou-se a fórmula [(m-1) x 25], sendo que
m é a média dos itens de cada domínio. A análise descritiva do SAQ foi realizada pela média
das respostas do questionário e pelo somatório das respostas aos 41 itens do instrumento.
Valores ≥ 75 pontos são considerados indicativos positivos, de forte concordância dos
profissionais às questões de segurança do paciente nas instituições (CARVALHO, 2011).
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A análise do SAQ foi realizada com o SAQ Total e por domínios. Os domínios do
SAQ foram dicotomizados em Baixo (<75) e Alto (≥75), de acordo com o ponto de corte para
cultura de segurança positiva.
3.7.4 Análise da consistência interna das escalas (SAQ e EPEA) e da normalidade dos
dados
A confiabilidade das escalas constantes no questionário foi testada por meio da análise
da consistência interna das questões, utilizando-se o Coeficiente Alfa de Cronbach. Os valores
deste coeficiente > 0,70 foram considerados indicativos de consistência interna adequada
(FIELD, 2009).
3.7.5 Análise da relação estatística entre as variáveis pesquisadas
Para avaliar a relação entre as variáveis foram realizadas análises bivariadas,
adotando-se nível de significância de 5%. Para as variáveis categóricas as relações foram
expressas em frequências absolutas (N) e relativas (%). A diferença ou não da média entre os
grupos foram expressas pelos testes Quiquadrado de Pearson (com correção quando indicado)
ou Exato de Fisher.
Para as variáveis quantitativas, os dados que atenderam à distribuição normal
utilizaram-se os testes paramétricos (Teste “t” ou ANOVA) e para dados com distribuição não
normal, os testes não-paramétricos (Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis).
Para a análise de correlação entre as médias dos domínios do SAQ e as médias dos
domínios da EPEA, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Nesse estudo, será
considerado valor de │r│ = 1, uma correlação perfeita; 0,80 ≤ │r│< 1, correlação muita alta;
0,60 ≤ │r│<0,80, correlação alta; 0,40 ≤ │r│<0,60, correlação moderada; 0,20 ≤ │r│<0,40,
correlação baixa; 0<│r│<0,20, correlação muito baixa; e r=0, correlação nula (PRIETO,
MUÑIZ, 2000).
3.8 ASPECTOS ÉTICOS
Primeiramente, o estudo foi avaliado e aprovado pela Gerência de Ensino e Pesquisa
(GEP) do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), para o registro, avaliação e
liberação para execução. Posteriormente, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em
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Pesquisa (CEP- Reitoria/UFSM) e teve parecer consubstanciado nº 1.099.172 (ANEXO D).
Os dados foram coletados após o parecer favorável do comitê ética em pesquisa.
Às outras instituições participantes, solicitou-se o preenchimento da Declaração de
instituição coparticipante autorizando a coleta de dados. Em duas instituições a mesma foi
assinada pelos responsáveis técnicos e, em outra, pelo seu presidente.
O estudo respeitou os aspectos éticos para a pesquisa envolvendo seres humanos,
estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).
Utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE), em duas vias de igual
teor ficando uma via com o participante e outra com o pesquisador (APÊNDICE F). Mediante
aceitação e assinatura do participante deu-se início a coleta de dados através da aplicação dos
instrumentos.
A participação no estudo foi voluntária, orientaram-se os participantes quanto à
natureza do estudo, seus objetivos, o preenchimento dos instrumentos e o tempo provável de
preenchimento. Também foi informado aos participantes que poderiam desistir do estudo a
qualquer momento, sem danos ou prejuízos de qualquer natureza (BRASIL, 2012).
Em relação aos riscos, os participantes poderiam apresentar algum desconforto ao
responder o questionário. Dentre os benefícios ressaltou-se que o estudo não envolveria
benefícios aos participantes. Entretanto, foi esclarecido que os resultados poderão ser
utilizados pelos profissionais e pela instituição, na promoção e definições de estratégias que
visem à segurança do paciente.
Os

pesquisadores

manifestaram

o

compromisso

com

a

privacidade

e

a

confidencialidade dos dados utilizados, preservando o anonimato dos participantes
(APÊNDICE G). Os instrumentos preenchidos ficarão sob a guarda da Profª Drª Tânia
Solange Bosi de Souza Magnago, por um período de cinco anos, na sala 1431, do prédio
26/CCS/UFSM, após serão destruídos (incinerados).
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo, os resultados são apresentados de acordo com o perfil
sociodemográfico e laboral dos trabalhadores, seguidos pela caracterização e análise da
cultura de segurança (SAQ) e da predisposição à ocorrência de eventos adversos (EPEA),
finalizando com a apresentação da correlação entre esses dois eventos avaliados.
Participaram do estudo, N=115 enfermeiros e técnicos de enfermagem. Desse total,
durante as análises, as perdas devido a “Não resposta” ou ao “Não se aplica” ficaram assim
distribuídas conforme descreve a tabela 1.
Tabela 1 – Descrição das respostas válidas. RS, Brasil, 2016

Instrumento
EPEA
Estrutura
Processo
SAQ
Clima de Trabalho em Equipe
Clima de Segurança
Satisfação no trabalho
Percepção de estresse no trabalho
Percepção de gerência da unidade
Percepção de gerência do hospital
Condições de trabalho

Respostas válidas
(N=115)
N
%
107
105
90
112
109
112
113
101
103
112

Perdas

93,0
91,3
78,3
97,4
94,8
97,4
98,2
87,8
89,6
97,4

N

%

8
10
25
3
6
3
2
14
12
3

7,0
8,7
21,7
2,6
5,2
2,6
1,8
12,2
10,4
2,6

O maior percentual de perdas de itens foi relacionado às respostas ao SAQ,
especialmente nas dimensões: Percepção de gerência da unidade e do hospital.
Consequentemente, a frequência de respostas válidas no SAQ total também foi prejudicada.
4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL DOS TRABALHADORES
O perfil sociodemográfico dos participantes está apresentado na Tabela 2.

72

Tabela 2 –

Distribuição dos trabalhadores segundo características sociodemográficas. RS,
Brasil, 2016. (N=115)

Variável sociodemográfica
Sexo (N=114)
Feminino
Masculino
Faixa Etária (N=113)
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Cor ou Raça (autorreferida)
Branca
Preto-negra
Parda
Amarela
Situação conjugal
Casado ou com companheiro
Solteiro
Tem filhos
Sim
Não
Pós Graduação (N=113)
Especialização
Mestrado
Doutorado
Não possuo

N

%

91
23

79,8
20,2

55
25
33

48,7
22,1
29,2

99
6
7
3

86,1
5,2
6,1
2,6

72
43

62,6
37,4

75
40

65,2
34,8

30
4
1
78

26,5
3,5
0,9
69,0

A população de estudo foi composta predominantemente por trabalhadores do sexo
feminino, faixa etária entre 24 a 37 anos de cor/raça autorreferida branca, casados ou com
companheiros e com filhos. No que se refere à pós-graduação, predomina os que não possuem
e, dentre os pós-graduados, há predominância de especialistas.
Na Tabela 3, estão apresentadas as distribuições proporcionais dos trabalhadores, de
acordo com as variáveis laborais.
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Tabela 3 –

Distribuição dos trabalhadores segundo características laborais. RS, Brasil,
2016. (N=115)

Variável Laboral
Categoria Profissional (N=114)
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Turno de trabalho
Manhã
Tarde
Noite
Misto
Vínculo (N=114)
CLT
RJU
Número de Vínculos (N=113)
Um
Dois
Três ou mais
Quanto ao trabalho você considera (N=114)
Sem desgaste
Pouco desgastante
Muito desgastante

N
29
85

%
25,4
74,6

18
22
40
35

15,7
19,1
34,8
30,4

89
25

78,1
21,9

87
23
3

77,0
20,4
2,7

14
60
40

12,3
52,6
35,1

CLT: Código de Leis Trabalhistas; RJU: Regime Jurídico Único.

De acordo com as características laborais, predominaram os técnicos de enfermagem
atuantes em UTI, no turno da noite, com vínculo CLT e um vínculo empregatício. Apesar de a
maioria considerar o trabalho pouco desgastante, 35% concordaram ser muito desgastante.
Na Tabela 4, estão apresentadas as medidas de tendência central, variabilidade e
dispersão das variáveis quantitativas avaliadas.
Tabela 4 – Medidas descritivas das variáveis quantitativas. RS, Brasil, 2016
Percentil
Variável
Idade (anos)
Tempo formação (anos)
Tempo de serviço (meses)
Tempo de atuação (meses)
Carga horária semanal (hs)
CH semanal todos vínculos (hs)

Média
34,2
9,4
58,1
44,2
35,4
41,7

Desvio
Padrão
7,1
6,2
57,3
57,4
3,1
13,6

25

50

75

30
5
9,5
9
36
36

34
9
36
20
36
36

39
12
96
84
36
40

Mínimo

Nota: todas as variáveis apresentaram distribuição assimétrica (Shapiro-Wilk p-valor < 0,05).

24
1
1
1
20
20

Máximo
57
36
240
420
44
76
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De acordo com a Tabela 4, os trabalhadores possuíam 34 anos de idade, nove anos de
formados, 36 meses de tempo de serviço, 20 meses de tempo de atuação e carga horária
semanal de 36 horas.
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE ATITUDES DE SEGURANÇA (SAQ)
4.2.1 Análise descritiva dos itens do Safety Attitudes Questionnaire (SAQ)
Na Tabela 5, estão apresentadas as médias e medianas para cada questão do
instrumento. Observou-se que a mediana variou entre a opção de resposta “discordo
parcialmente” e “concordo totalmente”, com predomínio da mediana 4, indicando que metade
dos participantes responderam “concordo parcialmente”, com valor de 75 pontos para 27 itens
identificados.
Os itens referentes aos domínios Percepção da Gerência da Unidade e do Hospital
tiveram essa avaliação, com exceção do item 27 b. Os itens 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 26a e 33
apresentaram mediana 5, mostrando que a metade dos participantes tiveram respostas
“concordo totalmente” aos itens mencionados, indicando valores superiores ao ponto de corte
75, com avaliação positiva para os itens avaliados.
Os respondentes concordaram que as discordâncias são resolvidas de modo apropriado
e que têm apoio que necessitam de outros membros da equipe para cuidar dos pacientes.
Consideraram que é fácil para os profissionais que atuam nesta área fazerem perguntas,
quando existe algo que não entendem.
Também concordaram que gostam do trabalho, que trabalham em um bom lugar e se
orgulham de trabalhar nessa área. Apesar do domínio Percepção de Gerência ter o escore
positivo baixo, os profissionais consideram que a gerência está fazendo um bom trabalho e
que vivenciam uma boa colaboração com os enfermeiros da área.
Os itens 14, 25b, 27b e 36 obtiveram mediana 3, considerando que metade dos
trabalhadores permaneceram neutros na avaliação desses quesitos. O item 2 “Nesta área, é
difícil falar abertamente se eu percebo um problema com o cuidado ao paciente” apresentou
mediana 2, resultados inferiores a 50 pontos, negativos em relação à cultura de segurança.
No Apêndice E, encontram-se a descrição das frequências de respostas aos itens do
SAQ.
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Tabela 5 – Análise descritiva dos itens do Safety Attitudes Questionnaire (SAQ). RS, Brasil, 2016. (N=115)
N
Válido
114
114

Não se
Aplica
-1

114

1

1

5

5,0

4,2

1,1

115

--

2

5

5,0

4,4

0,9

115

--

1

5

5,0

4,4

0,9

115
115
114

----

1
1
1

5
5
5

4,0
4,0
4,0

3,9
4,1
3,7

1,1
1,0
1,1

113

1

1

5

4,0

4,2

0,9

113
115

1
--

1
1

5
5

4,0
4,0

3,7
3,2

0,9
1,3

113

2

1

5

4,0

4,1

1,2

115
115
115
115
115

2
-----

1
1
3
2
2

5
5
5
5
5

4,0
3,0
5,0
5,0
5,0

3,5
3,4
4,8
4,5
4,7

1,3
1,2
0,4
0,7
0,5

18. Eu me orgulho de trabalhar nesta área.

115

--

2

5

5,0

4,8

0,5

19. O moral nesta área é alto.
20. Quando minha carga de trabalho é excessiva, meu desempenho é prejudicado.

112
114

1
1

1
1

5
5

4,0
4,0

4,1
3,9

1,0
1,3

21. Eu sou menos eficiente no trabalho quando estou cansado(a).

115

--

1

5

4,0

3,8

1,3

22. Eu tenho maior probabilidade de cometer erros em situações tensas ou hostis.

114

1

1

5

4,0

3,5

1,5

Questões do SAQ
1. A contribuição do(a) enfermeiro(a) é bem recebida nesta área
2 (R). Nesta área, é difícil falar abertamente se eu percebo um problema com o cuidado ao paciente
3. Nesta área, as discordâncias são resolvidas de modo apropriado (ex: não quem está certo, mas o que
é melhor para o paciente).
4. Eu tenho o apoio que necessito de outros membros da equipe para cuidar dos pacientes.
5. É fácil para os profissionais que atuam nesta área fazerem perguntas quando existe algo que eles não
entendem.
6. Os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) daqui trabalham juntos como uma equipe bem coordenada.
7. Eu me sentiria seguro(a) se fosse tratado(a) aqui como paciente.
8. Erros são tratados de modo apropriado nesta área.
9. Eu conheço os meios adequados para encaminhar as questões relacionadas à segurança do paciente
nesta área.
10. Eu recebo retorno apropriado sobre meu empenho.
11 (R). Nesta área, é difícil discutir sobre erros.
12. Sou encorajado(a) por meus colegas a informar qualquer preocupação que eu possa ter quanto à
segurança do paciente.
13. A cultura nesta área torna fácil aprender com os erros dos outros.
14. Minhas sugestões sobre segurança seriam postas em ação se eu expressasse à administração.
15. Eu gosto do meu trabalho.
16. Trabalhar aqui é como fazer parte de uma grande família.
17. Este é um bom lugar para trabalhar.

Intervalo
Desvio
Mediana Média
(Min-Max)
Padrão
1
5
4
4,2
1,0
1
5
2,0
2,7
1,5
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23. O cansaço prejudica meu desempenho durante situações de emergência (ex: reanimação
cardiorrespiratória, convulsões).
24a. A administração apoia meus esforços diários. (Administração da unidade)
24b. A administração apoia meus esforços diários. (Administração do hospital)
25a. A administração não compromete conscientemente a segurança do paciente. (Adm da unidade)
25b. A administração não compromete conscientemente a segurança do paciente. (Adm do hospital)
26a. A administração está fazendo um bom trabalho. (Administração da unidade)
26b. A administração está fazendo um bom trabalho. (Administração do hospital)
27a. Profissionais problemáticos da equipe são tratados de maneira construtiva por nossa.
(Administração da unidade)
27b. Profissionais problemáticos da equipe são tratados de maneira construtiva por nossa.
(Administração do hospital)
28a. Recebo informações adequadas e oportunas sobre eventos que podem afetar meu trabalho do (a).
(Administração da unidade)
28b. Recebo informações adequadas e oportunas sobre eventos que podem afetar meu trabalho do
(a). (Administração do hospital)
29. Nesta área, o número e a qualificação dos profissionais são suficientes para lidar com o número de
pacientes.

115

--

1

5

4,0

3,0

1,5

112
109
107
110
111
112

1
5
6
4
2
2

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

4,0
4,0
4,0
3,0
5,0
4,0

3,9
3,3
3,2
3,0
4,3
3,9

1,1
1,3
1,7
1,5
0,9
1,1

108

5

1

5

4,0

3,2

1,4

112

2

1

5

3,0

3,2

1,3

111

2

1

5

4,0

3,7

1,3

112

2

1

5

4,0

3,5

1,2

115

--

1

5

4,0

3,3

1,3

30. Este hospital faz um bom trabalho no treinamento de novos membros da equipe.
31. Toda informação necessária para decisões diagnósticas e terapêuticas está disponível
rotineiramente para mim
32. Estagiários da minha profissão são adequadamente supervisionados.

115

--

1

5

4,0

3,5

1,3

115

--

1

5

4,0

3,8

1,0

113

2

1

5

4,0

3,7

1,3

33*. Eu vivencio boa colaboração com os(as) enfermeiros(as) nesta área.

114

1

1

5

5,0

4,4

0,9

34*. Eu vivencio boa colaboração com a equipe de médicos nesta área.
35*. Eu vivencio boa colaboração com os farmacêuticos nesta área.
36*. (R) Falhas na comunicação que levam a atrasos no atendimento são comuns.

115
113
114

-2
1

1
1
1

5
5
5

4,0
4,0
3,0

4,2
3,9
2,9

0,9
1,1
1,3

Nota: Os itens com (R) são reversos e os itens com * não estão incluídos nos domínios do SAQ.
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A resposta "Não se aplica" esteve presente em 21 itens, sobressaindo-se nas questões:
12, 13, 24b, 25a, 25b, 26a, 26b, 27a, 28a, 28b, 32 e 34. Esses dados repercutiram na redução
do N em cada item e revelaram-se, principalmente, nos quesitos relativos à percepção da
gestão. Por exemplo, o item 25a que avalia “A administração não compromete
conscientemente a segurança do paciente (Administração da unidade)” foi o que apresentou
maior frequência de respostas "não se aplica" (N=6); seguido dos itens 24b “Administração
apoia meus esforços diários (Administração do hospital)” (N=5) e 27a “Profissionais
problemáticos da equipe são tratados de maneira construtiva por nossa (Administração da
unidade)” (N=5).
As análises descritivas das pontuações dos domínios do SAQ Total serão apresentadas
na Tabela 6.
Tabela 6 –

Análise descritiva dos domínios do Questionário de Atitude de Segurança
(SAQ). RS, Brasil, 2016. (N=115)
Desvio
CV*
Padrão
12,0
0,17

Intervalo IQ †
25
50
75
61,8 72,2 80,0

Domínios SAQ

N

Média

Mín

Máx

SAQ total
Clima de trabalho
equipe
Clima de
segurança
Satisfação no
trabalho
Percepção de
estresse
Percepção da
gerência U
Percepção da
gerência H
Condições de
trabalho

90

71,6

47,2

96,5

112

76,9

15,5

0,20

67,7

79,2

87,5

33,3

100,0

109

69,2

16,1

0,23

60,7

71,4

78,6

17,8

100,0

112

89,9

10,8

0,12

85,0

95,0 100,0

50,0

100,0

113

64,1

27,6

0,43

43,8

68,8

87,5

0,0

100,0

101

66,7

20,4

0,31

54,2

70,8

83,3

16,7

100,0

103

62,5

21,0

0,34

45,0

65,0

75,0

10,0

100,0

113

67,9

24,2

0,36

50,0

66,7

91,7

0,0

100,0

* CV = Coeficiente de Variação. †Intervalo Interquartil.

Conforme exposto na Tabela 6, dos seis domínios do SAQ, os domínios Clima de
trabalho em equipe (média 76,9) e Satisfação no trabalho (média 89,9) apresentaram
avaliação positiva. Os demais domínios apresentaram avaliação intermediária para a cultura
de segurança. O domínio Percepção de Gerência do Hospital obteve o resultado mais baixo
(média 62,5).
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Tabela 7 –

Descrição do Alfa de Cronbach e teste de normalidade do Questionário de
Atitudes de Segurança (SAQ) e seus domínios. RS, BRASIL, 2016. (N=115)

SAQ e Domínios
SAQ total
Domínios
Clima de trabalho em equipe
Clima de segurança
Satisfação no trabalho
Percepção de estresse
Percepção de Gerência

41

Alfa de
Cronbach
0,88

ShapiroWilk*
0,243

6
7
5
4
6
5
3

0,60
0,68
0,64
0,81
0,72
0,73
0,74

0,002
0,106
0,000
0,000
0,002
0,108
0,000

Itens

Unidade
Hospital

Condições de trabalho
*p-valor< 0,05 (distribuição assimétrica).

De acordo com a Tabela 7, verifica-se que o instrumento SAQ apresentou boa
confiabilidade, com alfa de Cronbach igual a 0,88, na avaliação dos trabalhadores de
enfermagem. Em relação aos Domínios, todos apresentaram valores de alfa maiores ou iguais
a 0,70, com exceção dos domínios Clima de trabalho em equipe, Clima de segurança e
satisfação no trabalho.
4.2.2 Análise descritiva dos domínios do SAQ, segundo variáveis sociodemográficas e
laborais dos trabalhadores
A relação entre os domínios do SAQ e as variáveis sociodemográficas dos
trabalhadores estão apresentadas nas tabelas 8 a 14.
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Tabela 8 – Análise descritiva do domínio Clima de trabalho em Equipe, segundo variáveis sociodemográficas dos profissionais. RS, Brasil, 2016

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim

Média

IC95%

DP

68,8
78,4

60,4 – 77,1
75,0 – 81,8

15,7
14,5

78,1
74,4
75,8

73,3 – 83,0
68,5 – 80,4
69,1 – 82,5

16,2
13,4
14,6

74,5
80,1

70,4 – 78,6
74,9 – 85,3

14,9
14,8

74,5
79,8

70,5 – 78,8
74,7 – 84,9

15,2
14,6

78,7
72,6

74,7 – 82,7
67,3 – 77,9

15,4
13,9

Clima de trabalho em equipe
p
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,013**
70,8
13
61,9
79,2
26
28,9
0,407***
79,2
15
27,8
77,1
9
36,0
70,8
15
48,4
0,039**
77,1
29
41,4
81,3
10
23,8
0,154**
79,2
27
37,0
83,3
12
30,8
0,047**
79,2
24
31,6
75,0
15
44,1

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,004

8
64

38,1
71,1

39
16
16

72,2
64,0
51,6

0,160

0,058
41
32

58,6
76,2

46
27

63,0
69,2

0,511

0,204
52
19

68,4
55,9

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney; ***Teste Kruskal-Wallis.

Em relação ao domínio Clima de trabalho em Equipe, os trabalhadores do sexo feminino apresentaram significativamente maior
percentual para alto escore nesse quesito (Tabela 8).
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Tabela 9 – Análise descritiva do domínio Clima de Segurança, segundo variáveis sociodemográficas dos profissionais. RS, Brasil, 2016

Variável

Média

Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim

IC95%

DP

65,8
70,2

56,9 – 74,8
66,7 – 73,7

16,7
14,9

70,8
66,4
69,7

66,2 – 75,4
59,9 – 72,9
62,4 – 77,0

15,3
14,6
15,9

69,2
69,7

65,2 – 73,3
64,2 – 75,3

14,9
15,8

66,6
73,9

62,3 – 70,9
69,2 – 78,7

15,6
13,6

70,2
67,9

66,5 – 73,8
61,3 -74,7

13,9
13,7

Clima de Segurança
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,086**
69,6
14
63,6
67,9
47
54,7
0,289***
71,4
28
53,8
66,1
15
62,5
67,9
18
58,1
0,197**
67,9
41
60,3
71,4
20
48,8
0,035**
67,9
43
61,4
75,0
18
46,2
0,362**
67,9
41
54,7
67,9
20
62,5
p

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,448

8
39

36,4
45,3

24
9
13

46,2
37,5
41,9

27
21

39,7
51,2

27
21

38,6
53,8

0,770

0,241

0,124

0,454
34
12

45,3
37,5

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney; ***Teste Kruskal-Wallis.

De acordo com a Tabela 9, em relação ao domínio Clima de Segurança não se verificou diferença significativa entre os grupos
avaliados. Quando comparadas as médias, os que não tinham filhos apresentaram maior média nesse quesito.
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Tabela 10 – Análise descritiva do domínio Satisfação no trabalho, segundo variáveis sociodemográficas dos profissionais. RS, Brasil, 2016

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim

Média

IC95%

DP

81,2
91,9

76,5 – 89,8
89,7 – 94,2

12,5
9,5

91,0
87,9
91,4

88,0 – 93,9
82,5 – 93,4
86,8 – 96,1

9,9
12,3
10,3

90,0
90,9

87,1 – 92,9
87,2 – 94,6

10,6
10,7

89,2
92,2

86,1 – 92,3
89,0 – 95,4

11,3
9,1

90,2
90,7

87,5 – 92,9
86,4 – 94,4

10,3
11,2

Satisfação no trabalho
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,014***
80,0
4
18,2
95,0
4
4,5
0,542****
95,0
2
3,7
95,0
3
12,5
95,0
3
9,4
0,286***
95,0
4
5,7
95,0
4
9,5
0,227***
95,0
7
9,5
95,0
1
2,6
0,750***
95,0
6
7,8
95,0
2
6,1
p

*Teste Exato de Fisher; **Teste Quiquadrado de Pearson; ***Teste Mann-Whitney; ****Teste Kruskal-Wallis.

Na Tabela 10, as trabalhadoras do sexo feminino obtiveram maiores escores para satisfação no trabalho.

Alto (≥ 75)
N
%

p
0,048*

18
85

81,8
95,5

52
21
29

96,3
87,5
90,6

0,270**

0,470*
66
38

94,3
90,5

67
37

90,5
97,4

0,176*

0,551*
71
31

92,2
93,9
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Tabela 11 – Análise descritiva do domínio Percepção de estresse no trabalho, segundo variáveis sociodemográficas dos profissionais. RS, Brasil,
2016

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim

Média

IC95%

DP

60,9
62,3

47,0 – 74,8
55,4 – 69,3

26,1
29,5

59,9
70,2
58,3

50,6 – 59,1
60,3 – 80,1
44,7 – 71,9

30,7
22,3
29,9

63,5
59,7

56,3 – 70,8
48,6 – 70,9

26,7
32,1

63,9
59,1

56,8 – 70,9
47,7 – 70,6

26,0
32,8

56,7
73,1

48,7 – 64,7
65,1 – 81,0

30,6
21,0

Percepção de estresse no trabalho
p
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,988**
75,0
10
43,5
65,6
49
55,1
0,517***
62,5
31
56,4
71,9
12
50,0
75,0
16
50,0
0,993**
68,8
38
54,3
65,6
22
51,2
0,993**
68,8
40
54,8
68,8
20
50,0
0,027**
56,3
45
59,2
75,0
13
37,1

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,322

13
40

56,5
44,9
0,798

24
12
16

43,6
50,0
50,0

32
21

45,7
48,8

0,747

0,625
33
20

45,2
50,0

31
22

40,8
62,9

0,031

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney; ***Teste Kruskal-Wallis.

Quanto a Percepção de estresse no trabalho, os trabalhadores que possuem pós-graduação apresentaram maior percentual para alta
percepção de estresse (p=0,031).
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Tabela 12 – Análise descritiva da Percepção de gerência da unidade, segundo variáveis sociodemográficas dos profissionais. RS, Brasil, 2016

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim

Média

IC95%

DP

69,0
66,8

60,9 – 77,2
61,8 – 71,8

15,3
21,4

68,9
67,8
62,7

63,2 – 74,8
59,2 – 76,4
51,9 – 73,5

19,3
19,4
23,6

66,1
68,9

60,7 – 71,5
61,4 – 76,4

19,7
21,5

62,7
74,2

56,9 – 68,5
68,3 – 80,1

21,2
16,9

66,4
68,8

61,1 – 71,7
61,1 – 76,6

20,5
20,4

Percepção de Gerência da Unidade
p
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,826**
72,9
11
55,0
70,8
44
55,0
0,327***
70,8
24
51,1
70,8
14
58,3
66,7
17
60,7
0,352**
70,8
38
57,6
72,9
17
48,6
0,028**
66,7
39
59,1
75,0
16
45,7
0,551**
70,8
36
52,9
70,8
19
59,4

Alto (≥ 75)
N
%

p*
1,000

9
36

45,0
45,0

23
10
11

48,9
41,7
39,7

0,684

0,387
28
18

42,4
51,4

27
19

40,9
54,3

0,199

0,546
32
13

47,1
40,6

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney; ***Teste Kruskal-Wallis.

No domínio Percepção de Gerência da Unidade, os trabalhadores sem filhos apresentaram maior média de pontuação nesse quesito.

84

Tabela 13 – Análise descritiva do domínio percepção de gerência do hospital, segundo variáveis sociodemográficas dos profissionais. RS,
Brasil, 2016

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim

Média

IC95%

DP

60,0
63,2

51,6 – 68,4
58,1 – 68,3

15,8
21,7

66,8
61,4
55,0
60,9
65,3

60,4 – 73,2
52,6 – 70,1
46,5 – 63,5
55,6 – 66,2
53,4 – 73,2

21,4
19,8
18,6
19,4
22,7

57,9
70,0

52,4 – 63,5
63,3 – 76,7

20,4
19,3

64,5
58,8

59,3 - 69,7
50,4 – 67,2

19,9
22,2

Percepção de gerência do Hospital
p
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,504**
62,5
16
80,0
65,0
51
62,2
0,047***
70,0
28
54,9
62,5
17
70,8
60,0
21
80,8
0,180**
60,0
48
73,8
72,5
19
50,0
0,009**
60,0
47
71,2
70,0
20
54,1
0,154**
65,0
44
62,0
60,0
23
74,2

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,133

4
31

20,0
37,8
0,064

23
7
5

45,1
29,2
19,2
0,014

17
19

26,2
50,0
0,080

19
17

28,8
45,9

27
8

38,0
25,8

0,232

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney; ***Teste Kruskal-Wallis.

No que se refere ao domínio Percepção de Gerência do Hospital, verificou-se maior pontuação média entre os trabalhadores mais jovens e
que não tem filhos (p<0,05).
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Tabela 14 – Análise descritiva do domínio Condições de trabalho, segundo variáveis sociodemográficas dos profissionais. RS, Brasil, 2016

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim

Média

IC95%

DP

60,4
70,8

50,1 – 70,7
65,0 – 76,6

19,4
24,7

71,1
70,5
62,7

63,3 – 78,9
61,5 – 79,4
51,9 – 73,5

25,9
20,2
23,8

66,8
72,3

60,7 – 72,1
63,0 – 81,6

22,3
26,6

67,1
71,8
72,7
61,2

60,8 – 73,5
62,9 – 80,6
66,9 – 78,6
51,5 – 70,9

23,4
25,3
22,6
25,6

Condições de trabalho
p
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,064**
62,5
15
68,2
75,0
42
46,7
0,182***
83,3
22
40,7
66,7
14
58,3
66,7
21
63,6
0,057**
66,7
42
60,0
79,2
15
34,9
0,304**
66,7
39
53,4
75,0
18
45,0
0,044**
83,3
36
46,2
58,3
21
63,6

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,070

7
48

31,8
53,3

32
10
12

59,3
41,7
36,4

28
28

40,0
65,1

0,086

0,010

0,392
34
22

46,6
55,0
0,092

42
12

53,8
36,4

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney; ***Teste Kruskal-Wallis.

Em relação ao domínio Condições de trabalho, os trabalhadores que não possuem pós-graduação apresentaram significativamente maior
média de pontuação. Os Solteiros foram classificados com maior percentual na categoria alta percepção para condições de trabalho.
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A relação entre as variáveis laborais e as dimensões da cultura de segurança está
apresentada nas tabelas 15 a 21.
Em relação ao domínio Clima de Trabalho em Equipe, os trabalhadores com tempo de
serviço de até 36 meses e que trabalhavam em apenas uma instituição apresentaram maiores
percentuais nesse quesito (Tabela 15). De acordo com a Tabela 16, verificou-se maior
percentual para baixa percepção (<75) referente ao Clima de segurança entre os trabalhadores
com tempo de serviço até 36 meses e tempo de atuação na UCI ou UTI até 24 meses.
Em relação à Satisfação no Trabalho não se evidenciou diferença significativa entre os
grupos avaliados (Tabela 17). Os trabalhadores com um vínculo empregatício apresentaram
maior percentual para alta percepção de estresse no trabalho (≥ 75) (Tabela 18).
Relacionado à Percepção de Gerência da Unidade, os trabalhadores com tempo de
atuação até 24 meses apresentaram maior percentual para alta percepção nesse quesito
(Tabela 19). Já o mesmo grupo de trabalhadores com tempo de atuação superior a 25 meses
apresentou maior percentual para baixa percepção no domínio Gerência do Hospital
(Tabela 20).
Os trabalhadores com até 36 meses de serviço apresentaram diferença estatisticamente
significativa para maior percepção das Condições de Trabalho (Tabela 21). Os trabalhadores
casados, com pós-graduação, com tempo de formação maior que 2 anos e com vínculo em um
único emprego são mais críticos quanto à gerência e as condições de trabalho, bem como
conseguem perceber melhor os fatores que levam ao estresse.
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Tabela 15 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com Clima de Trabalho em Equipe, segundo variáveis laborais. RS, Brasil, 2016. (N=115)

Variável
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais

Média

IC95%

DP

74,2
78,4

69,2 – 79,2
74,4 – 82,4

12,5
15,8

78,7
74,3

74,9 – 82,4
68,3 – 80,4

13,9
16,5

75,8
78,7

71,2 – 80,4
74,2 – 83,1

15,6
14,1

80,9
72,4

77,2 – 84,5
67,2 – 77,7

12,8
16,3

80,5
72,5

76,8 – 84,2
67,1 – 77,9

13,2
16,1

79,4
70,7

66,1 – 82,7
63,1 – 78,2

13,3
17,5

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney.

Clima de trabalho em equipe
P**
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,605
77,1
9
31,0
79,2
30
36,1
0,058
79,2
21
28,8
79,2
18
46,2
0,710
79,2
21
36,8
79,2
18
32,7
0,025
83,3
15
25,0
75,0
24
46,2
0,062
83,3
18
29,5
75,0
21
41,2
0,032
79,2
24
28,2
70,8
15
55,6

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,619

20
53

69,0
63,9

52
21

71,2
53,8

0,066

0,648
36
37

63,2
67,3

45
28

75,0
53,8

0,019

0,197
43
30

70,5
58,8

61
12

71,8
44,4

0,009
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Tabela 16 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com Clima de Segurança, segundo variáveis laborais. RS, Brasil, 2016. (N=115)

Variável
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais

Média

IC95%

DP

68,8
70,2

62,1 – 75,6
66,4 – 73,9

16,7
14,8

70,7
68,1

66,5 – 74,9
62,7 – 73,5

15,8
14,6

70,3
69,2

65,9 – 74,7
64,1 – 74,2

14,9
15,9

72,7
66,0

68,3 – 77,2
61,3 – 70,8

15,4
14,6

73,5
64,7

69,2 – 77,7
59,9 – 69,4

15,2
14,2

69,8
69,7

65,8 – 73,7
63,7 – 75,8

15,9
14,9

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney.

Clima de Segurança
p**
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,828
69,6
16
59,3
69,6
45
55,6
0,166
71,4
37
52,9
67,9
24
61,5
0,261
71,4
32
56,1
67,9
29
53,8
0,004
75,0
26
45,6
67,8
35
67,3
0,003
75,0
25
43,9
67,9
36
69,2
0,811
67,9
44
53,7
71,4
17
63,0

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,737

11
36

40,7
44,4

33
15

47,1
38,5

0,381

0,969
25
23

43,9
44,2

31
17

54,4
32,7

0,023

0,008
32
16

56,1
30,8

38
10

46,3
37,0

0,398
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Tabela 17 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com Satisfação no trabalho, segundo variáveis laborais. RS, Brasil, 2016. (N=115)

Variável
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais

Média

IC95%

DP

Satisfação no Trabalho
p**
Mediana

Baixo (<75)
N
%

Alto (≥ 75)
N
%

0,973
90,4
90,5

86,2 - 94,6
87,8 – 93,2

10,5
10,5

90,9
89,5

88,3 – 93,6
85,4 – 93,7

10,0
11,4

0,353
95,0
95,0

1
7

3,6
8,4

27
76

96,4
91,6

95,0
90,0

4
4

5,6
10,0

68
36

94,4
90,0

0,765

0,382

0,711
90,7
90,1

87,9 – 93,6
86,5 – 93,7

9,7
11,4

91,3
89,4

88,5 – 94,1
85,7 – 93,0

9,8
11,3

0,135
95,0
95,0

2
6

3,6
10,7

54
50

96,4
89,3

95,0
95,0

2
6

3,3
11,5

58
46

96,7
8,5

0,264

0,094

0,201
91,5
89,1

88,6 – 94,3
85,4 – 92,7

10,2
10,8

91,5
87,4

89,0 – 94,0
82,6 – 92,2

10,1
11,1

p*

0,263
95,0
95,0

3
5

4,9
9,8

58
46

95,1
90,2

95,0
90,0

5
3

5,9
11,1

80
24

94,1
88,9

0,071

0,296

*Teste Exato de Fisher; **Teste Mann-Whitney.

Em relação à Satisfação no Trabalho não se evidenciou diferença significativa entre os grupos avaliados.
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Tabela 18 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com Percepção de estresse no trabalho, segundo variáveis laborais. RS, Brasil, 2016.
(N=115)

Variável
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais

Média

73,8
58,6
65,2
59,1

IC95%
65,1 – 82,5
51,1 – 66,0
58,1 – 72,4
48,1 – 70,0

DP

21,4
29,4
26,9
29,9

60,1
66,5

50,8 – 69,4
59,1 – 73,8

31,6
23,2

60,9
65,7

52,7 – 69,2
56,9 – 74,6

28,7
27,3

63,4
62,7

55,0 – 71,7
53,9 – 71,4

29,6
26,2

69,8
44,0

63,8 – 75,8
31,1 – 56,9

24,2
29,9

Percepção de estresse no trabalho
p**
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,065
78,1
12
41,4
62,5
48
57,8
0,439
68,8
37
50,7
62,5
23
57,5
0,495
68,6
33
56,9
75,0
27
49,1
0,802
62,5
35
58,3
75,0
25
47,2
0,375
68,8
32
52,5
68,8
28
53,8
0,001
75,0
40
47,1
50,0
20
71,4

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,126

17
35

58,6
42,2
0,488

36
17

49,3
42,5
0,406

25
28

43,1
50,9

25
28

41,7
52,8

0,235

0,883
29
24

47,5
46,2

45
8

52,9
28,6

0,025

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney.

Os trabalhadores com um vínculo apresentaram maior percentual para percepção de estresse no trabalho (≥ 75).
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Tabela 19 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com Percepção de gerência da unidade, segundo variáveis laborais. RS, Brasil, 2016.
(N=115)

Variável
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais

Média

71,5
65,8
69,4
63,8

IC95%
64,4 – 78,6
60,4 – 71,2
64,2 – 74,7
56,1 – 71,5

DP

17,5
21,2
19,8
20,9

65,9
69,2

59,7 – 72,2
63,2 – 75,2

21,3
19,1

69,9
64,4

64,8 – 75,0
57,0 – 71,8

17,8
22,9

72,3
60,8
68,1
65,8

67,5 – 77,1
53,2 – 68,4
63,0 – 73,1
56,9 – 74,6

16,9
22,7
20,4
20,3

Percepção de gerência da unidade
p**
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,220
70,8
15
55,6
70,8
40
54,1
0,309
70,8
35
53,8
70,8
20
55,6
0,556
70,8
28
54,9
70,8
27
50,0
0,190
75,0
27
50,0
70,8
28
59,6
0,008
75,0
23
41,8
62,5
32
69,6
0,236
75,0
37
49,3
70,8
18
69,2

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,893

12
34

44,4
45,9
0,869

30
16

46,2
44,4
0,927

23
23

45,1
46,0

27
19

50,0
40,4

0,335

0,005
32
14

58,2
30,4
0,079

38
8

50,7
30,8

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney.

Na Percepção de Gerência da Unidade, o tempo de atuação até 24 meses apresentou diferença estatisticamente significativa (p=0,005)
para alta percepção, quando comparado aos trabalhadores com mais de 25 meses de atuação.

92

Tabela 20 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com Percepção de gerência do hospital, segundo variáveis laborais. RS, Brasil, 2016.
(N=115)

Variável
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais

Média

62,1
62,9
62,5
63,1

IC95%
53,8 – 70,4
57,7 – 68,1
57,2 – 67,7
55,0 – 71,1

65,7
59,1

59,5 – 71,9
53,1 – 65,2

66,3
58,1

60,7 – 71,9
51,3 – 64,8

69,0
53,9
63,5
60,2

63,9 – 74,1
47,1 – 60,7
58,3 – 68,8
52,3 – 68,2

Percepção de gerência do hospital
DP
p**
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,811
20,6
65,0
17 63,0
20,6
62,5
50 66,7
0,773
19,9
60,0
46 66,7
21,9
65,0
21 61,8
0,036
21,3
65,0
31 57,4
19,2
60,0
36 73,5
0,016
19,7
65,0
33 57,9
20,8
60,0
34 73,9
0,002
18,2
70,0
32 56,1
20,5
50,0
35 76,1
0,442
21,3
65,0
47 61,0
18,4
60,0
20 76,9

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,728

10
25

37,0
33,3
0,624

23
13

33,3
38,2
0,088

23
13

42,6
26,5

24
12

42,1
26,1

0,090

0,035
25
11

43,9
23,9
0,142

30
6

39,0
23,1

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney.

Quanto ao domínio Percepção de gerência do hospital, verificou-se maior percentual negativo em relação ao tempo de atuação até 24
meses.
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Tabela 21 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com Condições de Trabalho, segundo variáveis laborais. RS, Brasil, 2016. (N=115)

Variável
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais

Média

IC95%

DP

65,1
70,6

56,2 – 73,9
64,2 – 76,9

21,9
24,9

69,7
67,5

63,5 – 75,9
58,0 – 76,9

23,3
25,8

69,5
68,3

61,9 – 77,1
61,3 – 75,3

25,8
25,3

72,8
64,1

65,7 – 79,8
56,7 – 71,5

24,5
22,9

73,5
62,1

67,1 – 79,9
59,1 – 70,8

22,9
24,6

69,4
67,8

63,3 – 75,4
57,6 – 77,9

24,5
23,5

Condições de trabalho
p**
Mediana
Baixo (<75)
N
%
0,484
66,7
15
53,6
75,0
42
50,0
0,510
75,0
35
47,3
66,7
22
56,4
0,196
75,0
26
44,8
66,7
31
56,4
0,016
83,3
24
40,0
66,7
33
62,3
0,034
83,3
26
43,3
58,3
31
58,5
0,976
66,7
43
50,6
75,0
14
50,0

Alto (≥ 75)
N
%

p*
0,743

13
42

46,4
50,0

39
17

52,7
43,6

32
24

55,2
43,6

0,357

0,220

0,018
36
20

60,0
37,7

34
22

56,7
41,5

42
14

49,4
50,0

0,108

0,957

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Mann-Whitney.

Os trabalhadores com até 36 meses de serviço apresentaram significativamente maiores percentuais para avaliação positiva das Condições
de Trabalho.
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4.2.3 Análise descritiva dos domínios do SAQ avaliados com trabalhadores, de acordo
com as instituições hospitalares
Os resultados descritos nas Tabelas 22 a 29 apresentam as médias e escores dos
domínios do SAQ avaliados pelos trabalhadores, de acordo com as quatro instituições.
Em relação ao domínio Clima de Trabalho em Equipe, todos os hospitais apresentaram
escores positivos para esse domínio, exceto o Hospital 4 (Tabela 22).
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Tabela 22 – Análise descritiva do domínio Clima de Trabalho em Equipe, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

Clima de Trabalho em Equipe
Média
78,2
76,4
76,8
74,3

IC95%
73,9 – 82,5
69,0 – 83,8
71,1 – 82,5
55,7 – 92,9

DP
12,4
19,4
12,5
17,8

Mediana
79,2
79,1
79,2
81,3

p**
0,159
0,013
0,098
0,145

Baixo (<75)
N
%
17
37,8
10
34,5
9
37,5
3
21,4

Alto (≥ 75)
N
%
28
62,2
19
65,5
15
62,5
11
78,6

p***
0,406

Nota N= 112
* Teste Kruskal Wallis p=0,366; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correção linear.

Na Tabela 23, em relação ao domínio Clima de Segurança, todos os hospitais apresentaram escore negativo.
Tabela 23 – Análise descritiva do domínio Clima de Segurança, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

Clima de Segurança
Média
68,8
70,9
71,8
64,3

IC95%
62,8 – 74,8
65,8 - 76,1
64,2- 79,4
53,9 – 74,6

DP
17,1
13,6
16,7
9,8

Mediana
71,4
67,9
71,4
66,1

p**
0,513
0,017
0,031
0,899

Nota: N=109
* Teste Kruskal Wallis p=0,109; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correção linear.

Baixo (<75)
N
%
24
54,5
16
55,2
12
50,0
9
75,0

Alto (≥ 75)
N
%
20
45,5
13
44,8
12
50,0
3
25,0

p***
0,483
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Tabela 24 – Análise descritiva do domínio Satisfação no Trabalho, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Satisfação no trabalho
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

Baixo (<75)
Média
90,4
90,3
89,5
93,3

IC95%
86,5 – 94,4
86,2 – 94,4
85,2 – 93,9
83,6 – 95,2

DP
11,4
10,8
9,6
9,3

Mediana
95,0
95,0
90,0
95,0

p**
0,000
0,000
0,006
0,007

N
5
3
0
0

%
10,6
10,3
0,0
0,0

Alto
(≥ 75)
N
%
42
89,4
26
89,7
25
100,0
11
100,0

p***
0, 073

Nota: N= 112
* Teste Kruskal Wallis p=0,923; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correção linear.

Referente ao domínio Satisfação no trabalho, as quatro instituições apresentaram pontuações positivas. Já no domínio Percepção de
estresse no trabalho, as pontuações médias variaram de 56,3 a 73,2 (Tabela 25).
Tabela 25 – Análise descritiva do domínio Percepção de estresse no trabalho, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

Percepção de estresse no trabalho
Média
73,2
57,1
56,8
56,3

IC95%
65,9 – 80,4
45,8 – 68,4
37,3 – 68,0
27,5 – 84,9

DP
20,7
29,7
33,7
27,4

Mediana
75,0
56,2
56,2
59,4

p**
0,037
0,191
0,042
0,296

Nota: N=113
* Teste Kruskal Wallis p=0,176; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correlação linear.

Baixo (<75)
N
%
22
47,8
19
65,5
13
54,2
6
42,9

Alto (≥ 75)
N
%
24
52,2
10
34,5
11
45,8
8
57,1

p***
0, 406
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Tabela 26 – Análise descritiva do domínio Percepção de gerência da unidade, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

Percepção de gerência da unidade
Média
68,6
65,5
71,8
55,6

IC95%
61,9 – 75,4
57,2 – 73,8
62,6 – 81,0
39,9 – 71,1

DP
19,4
21,8
20,2
14,8

Mediana
72,9
75,0
70,8
58,3

p**
0,004
0,038
0,249
0,365

Baixo (<75)
N
%
22
52,4
14
48,3
12
52,2
7
100,0

Alto (≥ 75)
N
%
20
47,6
15
51,7
11
47,8
0
0,0

p***
0,163

Nota: N= 101
* Teste Kruskal Wallis p=0,199; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correção linear.

Na Percepção de gerência da unidade (Tabela 26), todas as instituições apresentaram uma baixa percepção neste item, exceto o hospital 2.
No domínio Percepção de gerência do Hospital (Tabela 27) todas as instituições apresentaram escores negativos (< 75).
Tabela 27 – Análise descritiva do domínio Percepção de gerência do hospital, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

Percepção de gerência do hospital
Média
57,4
63,3
71,7
58,3

IC95%
51,0 – 63,4
54,7 – 72,6
62,8 – 80,5
44,4 – 72,3

DP
18,2
23,5
19,5
13,3

Mediana
58,1
70,0
65,0
62,5

p**
0,182
0,026
0,013
0,530

Nota: N=103
* Teste Kruskal Wallis p=0,014; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correção linear.

Baixo (<75)
N
%
30
78,9
16
55,2
13
52,0
8
72,7

Alto (≥75)
N
%
8
21,1
13
44,8
12
48,0
3
27,3

p***
0,165
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Tabela 28 – Análise descritiva do domínio Condições de Trabalho, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

Condições de trabalho
Média
62,9
75,6
69,4
76,4

IC95%
53,7 – 72,3
67,6 – 83,5
58,3 – 80,6
60,3- 92,4

DP
26,7
20,9
24,5
15,3

Mediana
62,5
83,3
75,0
83,3

p**
0,098
0,016
0,064
0,149

Baixo (<75)
N
%
30
65,2
11
37,9
11
44,0
5
38,5

Alto (≥ 75)
N
%
16
34,8
18
62,1
14
56,0
8
61,5

p***
0,072

Nota: N= 113
* Teste Kruskal Wallis p=0,042; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correlação linear.

Na Tabela 28, o domínio Condições de Trabalho obteve resultados positivos (≥ 75) em duas instituições hospitalares. Quando avaliada a
pontuação total do SAQ (Tabela 29), nenhuma instituição obteve pontuação positiva.
Tabela 29 – Análise descritiva do SAQ, de acordo com as instituições hospitalares. RS, Brasil, 2016
Instituições
hospitalares*
Hospital 1
Hospital 2
Hospital 3
Hospital 4

SAQ
Média
71,6
71,5
72,8
67,8

IC95%
67,9 – 75,6
66,3 – 76,7
67,0 – 78,5
58,8 – 76,9

DP
11,0
13,6
12,5
8,6

Mediana
73,3
70,8
68,1
69,8

Nota: N= 90
* ANOVA p=0,856; ** Teste Shapiro-Wilk; *** Teste Quiquadrado de Pearson com correção linear.

p**
0,245
0,579
0,067
0,677

Baixo (<75)
N
%
19
55,9
15
51,7
11
52,4
5
83,3

Alto (≥ 75)
N
%
15
44,1
14
48,3
10
47,6
1
16,7

p***
0,565
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ESCALA DE PREDISPOSIÇÃO À OCORRÊNCIA DE
EVENTOS ADVERSOS (EPEA)
4.3.1 Análises descritivas dos itens da Escala de Predisposição à ocorrência de Eventos
Adversos (EPEA)
Na Tabela 30, estão apresentadas as médias para cada questão do instrumento EPEA.
Observou-se que, na dimensão Estrutura, a média entre a diferença do ideal e real foi maior
no item 2 (Distribuição dos leitos de forma que favoreça a visualização direta dos pacientes
internados) e no item 8 (Dispor de um sistema de monitorização multiparamétrica com
acompanhamento através de central no balcão de Enfermagem). Na dimensão Processo, a
média foi maior nos itens 13 e 32, respectivamente (estimular a equipe de enfermagem a
notificar as ocorrências de eventos adversos e utilizar a escala de avaliação de risco de queda).
A média entre a diferença do ideal e real foi menor na dimensão Estrutura no item 9
(Dispor de dispensadores de álcool gel entre leitos e entrada da UTI). Quanto à dimensão
Processo essa média foi menor nos itens 22 (Identificar bombas de infusão (soluções, sedação
e drogas vasoativas)) e, 40 (Utilizar protocolo de insulinoterapia).
Cabe ressaltar que quanto maior as diferenças entre as médias, maior a distância entre
o ideal e o que realmente existe na instituição. E, quanto menor as diferenças, mais próximas
às condições da instituição se aproximam do ideal.
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Tabela 30 – Distribuição das respostas às questões do EPEA, de acordo com as dimensões estrutura e processo. RS, Brasil, 2016. (N= 115)
QUESTÕES EPEA

DT(1)
N
%

DL(2)
N
%

NDNC(3)
N
%

CL(4)
N
%

Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real

-2
1
8
1
--1
---3
-2
-28
--3
12
-3
-5

-1,7
0,9
7,0
0,9
--0,9
---2,6
-1,7
-24,3
--2,6
10,5
-2,6
-4,4

1
14
2
28
-11
-4
-12
1
6
-7
-24
-1
-13
1
14
1
14

0,9
12,2
1,7
24,3
-9,6
-3,5
-10,5
0,9
5,2
-6,1
-20,9
-0,9
-11,4
0,9
12,3
0,9
12,4

-4
2
17
-15
1
11
1
11
2
10
-20
2
19
1
1
5
13
4
12
1
10

-3,5
1,7
14,8
-13,0
0,9
9,6
0,9
9,6
1,7
8,7
-17,4
1,7
16,5
0,9
0,9
4,3
11,4
3,5
10,5
0,9
8,8

3
40
10
42
11
43
10
40
10
35
4
42
12
40
15
25
2
9
13
27
10
51
10
50

2,6
34,8
8,7
36,5
9,6
37,4
8,8
34,8
8,8
30,7
3,5
36,5
10,6
34,8
13,0
21,7
1,7
7,8
11,3
23,7
8,7
44,7
8,9
44,2

111
55
100
20
103
46
103
59
102
56
108
54
101
46
98
19
112
104
94
49
100
34
100
34

96,5
47,8
87,0
17,4
89,6
40,0
90,4
51,3
90,3
49,1
93,9
47,0
89,4
40,0
85,2
16,5
97,4
90,4
81,7
43,0
87,0
29,8
89,3
30,1

Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real

-3
-8
---

-2,6
-7,0
---

1
12
-11
-1

0,9
10,5
-9,6
-0,9

-16
-15
-2

-14,0
-13,2
-1,8

8
49
7
33
1
18

7,0
43,0
6,1
28,9
0,9
15,8

106
34
108
47
113
93

92,2
29,8
93,9
41,2
99,1
81,6

Condição

CT(5)
N
%

ESTRUTURA
1.

Iluminação adequada para a realização das atividades

2.
Distribuição dos leitos de forma que favoreça a visualização direta dos
pacientes internados
3.
Capacitação permanente da equipe de Enfermagem no uso dos equipamentos
biomédicos
4.
Disponibilidade no posto de Enfermagem de manual de normas, rotinas e
procedimentos atualizados anualmente
5.

Dispor de padronização de soluções e diluição de drogas

6.
Dispor de cateteres, sondas e seringas com dispositivos que previnam conexão
incorreta ou desconexão acidental
7.

Possuir um formulário próprio para notificação de eventos adversos

8.
Dispor de um sistema de monitorização multiparamétrica
acompanhamento através de central no balcão de Enfermagem
9.

Dispor de dispensadores de álcool gel entre leitos e na entrada da UTI

10.

Dispor de equipos de cores diferentes de acordo com a finalidade

11.

Dispor de uma comissão de educação permanente

12.

Dispor de um programa de qualidade do cuidado no hospital

com

PROCESSO
13.
Estimular a equipe de enfermagem a notificar as ocorrências de eventos
adversos.
14.

Utilização do indicador de incidência de ulcera por pressão

15.

Higienizar as mãos
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16.
Gerenciamento de risco de acordo com um protocolo específico (EX: RDC-072010)
17.
Sistema de dispensação de medicamentos por dose unitária e identificada por
paciente
18.
Utilizar checklist (Montagem de leitos, passagem de plantão e pendência de
exames diagnósticos)
19.
Utilizar no mínimo dois indicadores para identificação do paciente (nome e data
de nascimento)
20.
Monitorização frequente do paciente analisando a compatibilidade com os
dados obtidos pelos monitores multiparamétricos
21.
Identificar equipos com rótulo das soluções e data de troca (soluções, sedação e
drogas vasoativas)
22.

Identificar bombas de infusão (soluções, sedação e drogas vasoativas)

23.
Utilizar de índice de gravidade ou índice prognóstico: valor que reflete o grau
de disfunção orgânica de um paciente (Ex: APACHE 2)
24.
Utilizar protocolos clínicos baseados em evidência (Ex: extubação e desmame
da VM)
25.

Não utilizar sigla que possibilitem interpretação ambígua (Ex: IU x IV; U x 0)

26.

Utilizar o indicador de incidência de extubação acidental

27.

Utilizar o indicador de incidência de queda do leito

28.

Utilizar a escala de sedação de Ramsay ou RASS

29.
Aplicar protocolos para identificação
desconhecida, comatosos, confusos ou sob sedação

de

pacientes

com

30.

Aplicar as etapas da SAE

31.

Utilizar a dor como 5º sinal vital

32.

Utilizar a escala de avaliação de risco de queda (Ex: escala de Morse)

33.

Utilizar a escala de como da Glasgow

identidade

Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal

-6
-11
2
7
2

-5,3
-9,6
1,7
6,1
1,7

-9
2
13
-10
1

-7,9
1,7
11,3
-8,7
0,9

1
18
-16
3
16
1

0,9
15,8
-13,9
2,6
13,9
0,9

13
38
11
23
11
30
9

11,3
33,3
9,6
20,0
9,6
26,1
7,8

101
43
102
52
99
52
102

87,8
37,7
88,7
45,2
86,1
45,2
88,7

Real

3

2,6

15

13,0

12

10,4

37

32,2

48

41,7

Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real

-------5
-5
2
7
2
13
1
11
3
14
3
15
2
7
1
16
-27
-6

-------4,3
-4,3
1,7
6,1
1,7
11,3
0,9
9,6
2,7
12,3
2,7
13,3
1,8
6,2
0,9
13,9
-23,5
-5,2

-4
-3
-1
1
9
-11
3
17
2
11
3
10
2
11
1
12
-8
-9
1
10
-8

-3,5
-2,6
-0,9
0,9
7,8
-9,6
2,6
14,8
1,7
9,6
2,6
8,7
1,8
9,6
0,9
10,6
-7,1
-7,8
0,9
8,7
-7,0

1
8
-4
-1
5
12
3
13
5
21
7
21
8
26
7
14
7
21
4
21
3
19
10
29
4
14

0,9
7,0
-3,5
-0,9
4,3
10,4
2,6
11,3
4,3
18,3
6,1
18,3
7,0
22,6
6,2
12,3
6,2
18,6
3,5
18,6
2,6
16,5
8,7
25,2
3,5
12,2

7
29
4
19
3
14
10
21
11
25
15
41
14
37
10
26
5
10
4
26
11
37
11
32
11
26
6
14

6,1
25,2
3,5
16,5
2,6
12,2
8,7
18,3
9,6
21,7
13,0
35,7
12,2
32,2
8,7
22,6
4,4
8,8
3,5
23,0
9,7
32,7
9,6
27,8
9,6
22,6
5,3
12,2

107
74
111
89
111
99
99
68
101
61
90
29
90
33
93
42
96
65
98
39
96
40
100
39
93
23
104
73

93,0
64,3
96,5
77,4
97,4
86,1
86,1
59,1
87,8
53,0
78,3
25,2
78,3
28,7
80,9
36,5
85,0
57,0
86,7
34,5
85,0
35,4
87,0
33,9
80,9
20,0
91,2
63,5
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34.

Utilizar a escala de avaliação da intensidade de dor

35.
Utilizar a escala de Braden no diagnóstico de risco para o desenvolvimento de
úlcera por decúbito
36.
Discussão clínica diária dos quadros clínicos dos pacientes entre os enfermeiros
assistenciais e a coordenação de enfermagem da UTI
37.
Realizar mudança sistêmica de decúbito a cada 2 horas nos pacientes com
Braden <17
38.

Utilizar protocolo de dupla-checagem para a administração de medicamentos

39.
Proteger a pele do paciente do excesso de umidade, ressecamento, fricção e
cisalhamento
40.

Utilizar protocolo de insulinoterapia

41.

Utilizar protocolo de banho no leito para paciente em ventilação mecânica

42.

Utilizar protocolo de banho no leito para paciente em uso de drogas vasoativas

43.

Utilização criteriosa de contensão mecânica em caso de agitação psicomotora

44.

Infusão de hemoderivado em via exclusiva ou com SF 0,9%

45.
Utilizar o indicador de incidência de não conformidade na administração de
medicações
46.

Utilizar o indicador de incidência de infecção hospitalar

Nota: Os itens 20, 31, 34, 37, 38 tem pontuação reversa na análise.

Ideal
Real
Ideal
Real

-21
1
10

-18,3
0,9
8,7

-7
-6

-6,1
-5,2

3
19
1
19

2,6
16,5
0,9
16,5

6
29
6
20

5,2
25,2
5,2
17,4

106
39
107
60

92,2
33,9
93,0
52,2

Ideal

--

--

--

--

7

6,1

6

5,2
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88,7

Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal
Real

14
-3
4
24
-1
-3
-10
-11
-3
-1
-14
-1

12,2
-2,6
3,5
20,9
-0,9
-2,6
-8,7
-9,6
-2,6
-0,9
-12,3
-0,9

13
1
5
2
8
1
1
1
7
-5
-6
1
4
-5
-6
1
3

11,3
0,9
4,3
1,7
7,0
0,9
0,9
0,9
6,1
-4,3
-5,2
0,9
3,5
-4,3
-5,3
0,9
2,6

25
2
9
9
27
1
10
1
7
5
13
5
15
3
9
4
10
3
24
1
11

21,7
1,7
7,8
7,8
23,5
0,9
8,7
0,9
6,1
4,3
11,3
4,3
13,0
2,6
7,8
3,5
8,7
2,6
21,1
0,9
9,6

25
5
29
8
37
4
17
4
17
10
27
10
31
6
25
2
24
11
38
5
26

21,7
4,3
25,2
7,0
32,2
3,5
14,8
3,5
14,8
8,7
23,5
8,7
27,0
5,2
21,7
1,7
20,9
9,6
33,3
4,3
22,6

38
107
69
92
19
109
86
108
81
100
60
100
52
105
74
109
75
100
32
108
74

33,0
93,0
60,0
80,0
16,5
94,8
74,8
94,7
70,4
87,0
52,2
87,0
45,2
91,3
64,3
94,8
65,2
87,7
28,1
93,9
64,3
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Tabela 31 – Descritiva das médias das diferenças da pontuação obtida entre Ideal e Real, de
acordo com as dimensões da Escala de Predisposição à ocorrência de eventos
adversos (EPEA). RS, Brasil, 2016
Dimensões
da EPEA

Média

Desvio
Padrão

Percentil

Estrutura

0,97

0,55

25
0,58

50
0,91

Processo

0,87

0,62

0,36

0,76

Mínimo

Máximo

ShapiroWilk

Alfa
de
Cronbach*

75
1,25

0,0

2,58

0,035

0,74

1,26

0,03

2,88

0,000

0,93

Nota: Estrutura N=107; Processo N= 105.
* Alfa de Cronbach Geral da EPEA: 0,94.

O valor de Alfa evidenciou consistência satisfatória, tanto da escala geral como de
suas dimensões. A eliminação de qualquer item não aumentou o valor do Alfa geral e das
dimensões.
Tabela 32 – Distribuição dos Trabalhadores conforme classificação quanto à percepção de
predisposição à ocorrência de eventos adversos. RS, Brasil, 2016
Dimensões da EPEA
Estrutura
Baixa Percepção
Média Percepção
Alta Percepção
Processo
Baixa Percepção
Média Percepção
Alta Percepção

N

%

53
23
31

46,1
21,5
29,0

52
26
27

49,5
24,8
25,7

Nota: Estrutura N=107; Processo N= 105.

Os trabalhadores apresentaram maiores percentuais para baixa percepção de
predisposição à ocorrência de eventos adversos nas dimensões Estrutura (46,1%) e Processo
(49,5%).
4.3.2 Análise descritiva dos níveis de percepção à predisposição para ocorrência de
eventos adversos, segundo variáveis sociodemográficas e laborais dos profissionais
Na Tabela 33, em relação à distribuição dos trabalhadores de acordo com a percepção
para ocorrência de eventos adversos (estrutura e processo), os trabalhadores que não possuem
pós-graduação (N= 41; 57%) apresentaram significativamente maior percentual para baixa
percepção para predisposição à ocorrência de eventos adversos na dimensão Estrutura.
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Na Tabela 34, os técnicos em enfermagem na dimensão estrutura (N = 44; 56,4%) e na
dimensão processo (N = 43; 55,8%) foram classificados significativamente na categoria baixa
percepção para predisposição à ocorrência de eventos adversos. Os trabalhadores que atuam
em UTI (N = 47; 55,3%) também apresentaram baixa percepção à ocorrência de eventos
adversos relacionados à Estrutura.
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Tabela 33 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com a percepção para ocorrência de eventos adversos (estrutura e processo), segundo
variáveis sociodemográficas. RS, Brasil, 2016. (N=115)

Variáveis sociodemográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
24 a 37 anos
38 a 43 anos
44 a 57 anos
Situação Conjugal
Casado/ com companheiro
Solteiro
Filhos
Sim
Não
Possui Pós-Graduação
Não
Sim
*Teste Quiquadrado de Pearson.

Percepção para predisposição à ocorrência de Eventos Adversos (EPEA)
Estrutura
Processo
Baixa
Moderada
Alta
p*
Baixo
Moderado
Alto
N
%
N
%
N %
N
%
N
%
N
%
0,109
8 36,4
5 22,7
9 40,9
6
31,6
8
42,1
5
26,3
45 53,6 18 21,4 21 25,0
46
54,1
19
22,4
20
23,5
0,517
27 50,9 11 20,8 15 28,3
27
52,9
9
17,6
15
29,4
13 54,2
7 29,2
4 16,7
9
39,1
11
47,8
3
13,0
13 44,8
5 17,2 11 37,9
16
55,2
7
24,1
6
20,7
0,870
34 49,3 14 20,3 21 30,4
36
54,5
14
21,2
16
24,2
19 50,0
9 23,7 10 26,3
16
41,0
13
33,3
10
25,6
0,379
36 52,2 12 17,4 21 30,4
34
47,9
20
28,2
17
23,9
17 44,7 11 28,9 10 26,3
18
52,9
7
20,6
9
26,5
0,044
41
57,7
16
22,5
14
19,7
41 57,7 14 19,7 16 22,5
11 32,4
9 26,5 14 41,2
11
34,4
10
31,3
11
34,4

p*
0,226

0,082

0,313

0,708

0,082
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Tabela 34 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com a percepção para ocorrência de eventos adversos (estrutura e processo), segundo
variáveis laborais. RS, Brasil, 2016. (N=115)

Variáveis laborais
Categoria profissional
Enfermeiro
Técnico de enfermagem
Turno de trabalho
Diurno
Noturno
Tempo de formação (anos)
Até 09
10 ou mais
Tempo de serviço (meses)
Até 36
37 ou mais
Tempo de atuação (meses)
Até 24
25 ou mais
Número de vínculos
01
02 ou mais
*Teste Quiquadrado de Pearson.

Percepção para predisposição à ocorrência de Eventos Adversos (EPEA)
Estrutura
Processo
Baixa
Moderada
Alta
p*
Baixa
Moderada
Alta
N
%
N
%
N %
N
%
N
%
N
%
0,039
8 28,6
9 32,1 11 39,3
8
29,6
8
29,6
11
40,7
19
24,7
15
19,5
44 56,4 14 17,9 20 25,6
43
55,8
0,551
37 52,9 15 21,4 18 25,7
37
52,9
18
25,7
15
21,4
16 43,2
8 21,6 13 35,1
15
42,9
9
25,7
11
31,4
0,317
31 56,4 11 20,0 13 23,6
32
60,4
9
17,0
12
22,6
22 42,3 12 23,1 18 34,6
20
38,5
18
34,6
14
26,9
0,306
30 52,6
9 15,8 18 31,6
29
50,9
12
21,1
16
28,1
23 46,0 14 28,0 13 26,0
23
47,9
15
31,3
10
20,8
0,306
30
23

52,6
40,0

9
14

15,8
28,0

18
13

31,6
26,0

28
24

47,5
52,2

14
13

23,7
28,3

17
9

46,3
59,3

18
5

22,5
18,5

25
6

31,3
22,2

0,037

0,493

0,052

0,438

0,545

28,8
19,6

0,495
37
16

p*

0,624
40
12

48,8
52,2

20
7

24,4
30,4

22
4

26,8
17,4
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4.4 RELAÇÃO ENTRE CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE E PERCEPÇÃO
DA PREDISPOSIÇÃO À OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS EM UTI
Na Tabela 35, referente ao domínio Estrutura, observa-se que os enfermeiros e os
técnicos de enfermagem com alta percepção da gerência da unidade (63,4%), gerência do
hospital (72,7%) e condições de trabalho (68,6%) foram classificados significativamente na
categoria com baixa percepção das condições relacionadas à estrutura e que predispõem a
ocorrência dos eventos adversos durante o cuidado de Enfermagem em unidade de terapia
intensiva (p<0,05).
De igual forma, no domínio Processo, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem
com alta percepção da gerência do hospital (70,6%) e condições de trabalho (64,2%) foram
classificados significativamente na categoria com baixa percepção das condições relacionadas
ao processo e que predispõem a ocorrência dos eventos adversos durante o cuidado de
Enfermagem em unidade de terapia intensiva (p<0,05).
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Tabela 35 – Relação entre Cultura de segurança e percepção da predisposição à ocorrência de eventos adversos em UTI e UCI. RS, Brasil, 2016

Domínios do SAQ
Clima de trabalho em equipe
(N=104)
Baixo
Alto
Clima de Segurança
Baixo
Alto
Satisfação no Trabalho
Baixa
Alta
Percepção de estresse
Baixo
Alto
Percepção da gerência da unidade
Baixo
Alto
Percepção da gerência do hospital
Baixo
Alto
Condições de trabalho
Baixa
Alta

Baixa
N %

Percepção para a ocorrência de Eventos Adversos
Estrutura
Processo
Moderada
Alta
p
Baixa
Moderada
N
%
N %
N
%
N
%

Alta
N

p
%

0,053*
13 36,1
39 57,4

8
15

22,2 15 41,7
22,1 14 20,6

23 39,7
28 63,6

15
8

25,9 20 34,5
18,2 8 18,2

4 50,0
48 49,5

1
21

12,5 3 37,5
21,6 28 28,9

0,260*
14
37

40,0
54,4

9
17

25,7
25,0

12
14

34,3
20,6

23
28

42,6
62,2

13
9

24,1
20,0

18
8

33,3
17,8

2
50

28,6
52,1

3
22

42,9
22,9

2
24

28,6
25,0

0,051*

0,118*

0,800**

0,408**

0,227*
26 47,3
26 52,0

15
7

27,3 14 25,5
14,0 17 34,0

19 35,8
26 63,4

11
10

20,8 23 43,4
24,4 5 12,2

25 39,1
24 72,7

14
6

21,9 25 39,1
18,2 3 9,1

0,304*
26
24

50,0
47,1

16
11

30,8
21,6

10
16

19,2
31,4

19
27

40,4
61,4

12
8

25,5
18,2

16
9

34,0
20,5

43,1
70,6

13
6

21,7
17,6

21
4

35,0
11,8

0,003*

0,132*

0,001**

0,022*
26
24

0,001*
17 31,5
35 68,6

15
7

27,8 22 40,7
13,7 9 17,6

*Teste Quiquadrado de Pearson; **Teste Quiquadrado de Pearson com correção linear.

0,005*
18
34

36,0
64,2

13
12

26,0
22,6

19
7

38,0
13,2
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Tabela 36 – Correlação de Spearman entre os domínios das escalas EPEA e SAQ. RS, Brasil,
2016
Escores médios das escalas e domínios
Estrutura
Processo
SAQ
Clima de Trabalho em Equipe
Clima de Segurança
Satisfação no Trabalho
Percepção de Estresse no trabalho
Percepção de Gerencia da Unidade
Percepção de Gerencia do Hospital
Condições de Trabalho

Estrutura
1
0,733**
-0,299**
-0,351**
-0,333**
-0,139
0,137
-0,263*
-0,355**
-0,372**

Processo
1
-0,217*
-0,226*
-0,278**
-0,159
0,216*
-0,164
-0,323**
-0,358**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Os domínios da EPEA apresentaram correlação positiva alta e significativa entre eles.
Os Domínios Estrutura e Processo apresentaram correlação inversa e significativa com o SAQ
e seus domínios: Clima de trabalho em equipe, Clima de segurança, Satisfação no Trabalho,
Percepção de gerência da Unidade, Percepção de gerência do hospital e Condições de
trabalho. Exceção para o domínio Percepção de Estresse no Trabalho que apresentou
correlação muita baixa com o domínio Estrutura e baixa com o domínio Processo.
Isso significa que quanto maior a pontuação dos trabalhadores de enfermagem para
cultura de segurança nos diversos domínios, menor foi à média da diferença entre o ideal e o
real percebido pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem tanto na dimensão estrutura
quanto na dimensão processo.
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5 DISCUSSÃO
A discussão dos resultados norteou-se em produções nacionais e internacionais, que
utilizaram o SAQ como instrumento de pesquisa, para avaliar a cultura de segurança nas
instituições e o questionário EPEA construído para avaliar a predisposição à ocorrência de
EA.
O estudo explorou os fatores que interferem nas atitudes de segurança dos
trabalhadores de enfermagem e a predisposição à ocorrência de eventos adversos de quatro
instituições hospitalares do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Até a presente data, não
foram encontradas publicações que avaliassem a cultura de segurança e a predisposição à
ocorrência de eventos adversos com os instrumentos SAQ e EPEA, respectivamente. Da
mesma forma, com a EPEA há a publicação da validação da escala.
A alta taxa de resposta entre a população pesquisada, tanto referente ao SAQ quanto a
EPEA, reforçou os resultados alcançados. Os resultados darão subsídios no sentido de analisar
o ponto de vista dos trabalhadores acerca da CS e a relação existente com a predisposição a
ocorrência de eventos adversos nas instituições hospitalares estudadas.
A discussão dos dados foi organizada nas seguintes seções: 5.1 Caracterização dos
participantes do estudo; 5.2 Avaliação das propriedades psicométricas do SAQ e do EPEA e
seus domínios; 5.3 Análise descritiva dos itens do SAQ e seus domínios; 5.4 A análise
descritiva dos itens da EPEA e seus domínios; 5.5 Relação entre cultura de segurança do
paciente e percepção da predisposição à ocorrência de eventos adversos em UTI e UCI.
5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO
Observou-se o predomínio do gênero feminino (N=91; 79,8%) como nos estudos de
Matiello et al. (2016), Santiago e Turrini (2015), Profit et al. (2015), Baratto (2015), Luiz
et al. (2015), Chaboyer et al. (2013) e Raftopoulos e Pavlakis (2013) e Carvalho (2012). Essas
evidências confirmam que, nas instituições hospitalares, a enfermagem continua sendo o
maior contingente de pessoal, com predominância de mulheres.
A faixa etária prevalente (N=55; 48,7%) ficou entre 24 e 37 anos de idade,
demonstrando uma população de adultos jovens. Resultado também encontrado nos estudos
de Baratto (2015) onde se sobressaiu à faixa entre os 19 aos 38 anos (N=1312; 50,9%) e
médias entre 31,7 a 38,4 anos por Chaboyer et al. (2013) e Raftopoulos e Pavlakis (2013).
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Quanto à situação conjugal, (N=72; 62,6%) responderam que eram casados ou tinham
companheiro(a). A maioria dos participantes (N=75; 65,2%) possuem filhos. Esses achados
corroboram com os resultados de Raftopoulos e Pavlakis (2013) em que prevaleceu a situação
conjugal casado (N=88; 67,2).
Quanto a cursos de pós-graduação, 25% enfermeiros têm especialização,
3,5% possuem mestrado e 0,9% tem doutorado. Do total de participantes, 74,6% foi composto
por técnicos de enfermagem e 25,4% por enfermeiros. Resultados semelhantes foram
encontrados por Santiago e Turrini (2015) em relação à pós-graduação, em que os
profissionais de ensino superior (N=32; 36,4%) tinham curso de pós-graduação, sendo 27 a
nível de especialização e cinco pós-graduações stricto sensu, estes alocados na UTI-A e
UTI-P. Ao contrário dos achados de um estudo realizado em áreas hospitalares críticas,
semicríticas e não críticas, em que a maioria dos participantes não possuía nenhum curso de
pós-graduação (N=320; 57,6%) (LUIZ et al., 2015).
No presente estudo, em relação ao turno de trabalho prevaleceu o turno noturno
(N=40; 34,8%) seguido do turno misto (N=35; 30,4%). Ao contrário dos resultados de Profit
et al. (2015) realizado em UTI Neonatal em que os participantes atuavam mais no turno
diurno (N=894; 48%) e no misto (N=293; 16%). As instituições estudadas apresentaram
características similares quanto à forma de organização do processo de trabalho, pois existe
muita rotatividade nas escalas de trabalho.
O vínculo empregatício dos trabalhadores ficou distribuído entre regime CLT (N=89;
78,1%) e RJU (N=25; 21,9%) e a maioria dos trabalhadores possuía somente um emprego
(N=87; 77,0%). O tipo de vínculo pode ser explicado pelas características das instituições
pesquisadas em que o redimensionamento de pessoal e rotatividade dos turnos é constante,
situações que não permitem ao trabalhador a procura por outro trabalho.
Os trabalhadores apresentaram em média nove anos de formados, 36 meses de tempo
de serviço no hospital e 20 meses de tempo de atuação na UTI e uma carga horária semanal
de 36 horas. Comparando os resultados com o estudo de Santiago e Turrini (2015) percebeuse uma discrepância entre o tempo de trabalho no hospital, média 6,7 anos (DP±4,4) e de
trabalho na unidade 5,8 anos (DP±4,3). Nos achados de Matiello et al. (2016) o tempo de
atuação foi maior ou igual há 5 anos na unidade (N=62, 74%). Já Raftopoulos e Pavlakis
(2013) apresentaram média de experiência de trabalho na Enfermagem de 10,8 ± 8,4 anos,
enquanto a média da experiência de trabalho nas UTI de 6,05 ± 5,16 anos.
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A semelhança ocorreu em relação ao tempo de formado nos estudos de Santiago e
Turrini (2015) e Luiz et al. (2015), com média de 10,8 anos (DP±7,5) e entre 11 e 20 anos,
respectivamente. Em contraponto, o estudo de Profit et al. (2015) identificou que um terço
dos trabalhadores tinha mais de vinte anos de experiência em hospital. Quanto à carga horária
semanal o estudo de Santiago e Turrini (2015) também teve como resultado 36 horas
semanais nessa variável.
Em relação ao trabalho na UTI, pouco mais da metade dos trabalhadores (N=60;
52,%) consideraram o trabalho pouco desgastante. No entanto, para 35,1% deles, o desgaste é
uma realidade neste contexto. A gestão da instituição deve atentar para este dado, pois um
trabalhador desgastado tanto produz menos, quanto se torna mais suscetível aos erros
(OLIVEIRA, 2003).
Estudo realizado com enfermeiros e técnicos de enfermagem de uma UTI pública
terciária e de grande porte, do Distrito Federal, Brasil constatou no fator “esgotamento
profissional” que os fatores “estresse, desgaste e frustração” estão em níveis considerados
graves para os enfermeiros e em níveis críticos para os técnicos de enfermagem. Os fatores
“insatisfação” e “esgotamento emocional” foram avaliados em níveis críticos para as duas
categorias (SHIMIZU; COUTO; MERCHAN-HAMANN, 2011).
Além disso, o trabalho em UTI apresenta intrinsecamente um constrangimento de
tempo onde tudo é urgente; a alta complexidade e a tecnologia implicam em profissionais
mais especializados e capacitados, sustentando um ciclo de rigidez, cobrança e ritmo (INOUE
et al., 2013).
5.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO SAQ E DO EPEA E
SEUS DOMÍNIOS
Neste estudo, o instrumento obteve um bom índice de resposta. Alguns aspectos
contribuíram para uma boa adesão, tais como: o treinamento prévio dos coletadores, a
permanência dos coletadores durante o preenchimento do questionário, a realização da coleta
de dados em todos os dias da semana e turnos de trabalho, o apoio das chefias das unidades
em permitir que os trabalhadores se ausentassem por alguns minutos da unidade para
participar do estudo.
Obteve-se a taxa geral de resposta do SAQ de 78,3%. A média variou entre 87,8% e
98,2%, entre as instituições participantes. No estudo de Baratto (2015) a taxa geral de
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resposta foi de 89,2%, com variação entre 73,5% e 98,9%, entre as instituições participantes,
a média variou entre 90% e 98,9%.
De acordo com Sexton, Thomas e Grillo (2003) as taxas de resposta adequadas para
pesquisas climáticas devem permanecer entre 65% e 85% da população. Na validação
brasileira, Carvalho (2012) obteve uma média geral de 61,5%.
No estudo de Sexton et al. (2006) a taxa de resposta foi 67,0% (10.843 questionários
válidos), com um intervalo de 65,7% a 72,2%, em todos os países. No estudo de Lee et al.
(2010), com 45.242 questionários válidos aplicados aos profissionais da saúde de
200 hospitais, foi alcançada taxa de resposta de 69,4%.
A EPEA teve uma taxa de respostas para a dimensão estrutura de 93% e para a
dimensão processo 91,3%. No estudo de Lobão (2012), que originou o instrumento, 100%
(N=128) dos participantes responderam as questões. O tempo médio para preenchimento do
questionário neste estudo (15 a 20 minutos) corrobora com os achados de Baratto (2015),
Carvalho et al. (2015) e Carvalho (2012).
Observou-se que todos os domínios apresentaram correlações fortes com o SAQ total,
o instrumento apresentou boa confiabilidade, com exceção dos domínios Clima de trabalho
em equipe, Clima de segurança e Satisfação no trabalho. Quanto à confiabilidade geral do
instrumento, pode-se observar um alfa de Cronbach de 0,88 na avaliação geral.
Resultados semelhantes aos estudos de Buljac-Samardzic et al. (2015), Baratto (2015),
Chaboyer et al. (2015), Raftopoulos e Pavlakis (2013) e Carvalho (2012), apresentaram
variação do entre 0,85 e 0,90 (Quadro 11). Os resultados do presente estudo indicam que
houve um padrão semelhante das respostas, tanto nos domínios, quanto no SAQ total.
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Quadro 8 – Coeficiente Alfa de Cronbach evidenciado em estudos com o SAQ. RS, Brasil,
2017
Domínios do SAQ
Estudos de
referência

Clima de
trabalho
em
equipe

Rodrigues
(2017)
BuljacSamardzic
et al. (2015)

0,88

Baratto (2015)
Chaboyer
et al. (2015)
Raftopoulos e
Pavlakis
(2013)
Carvalho
(2012)

Percepção
da Gerência
da Unidade
(U) e do
Hospital (H)
0,72 (U)
0,73 (H)

Clima de
segurança

Satisfação
no
trabalho

Percepção
do estresse
no
trabalho

0,60

0,68

0,64

0,81

---

0,73

0,76

0,80

0,76

0,56 (H)

0,75

0,90

0,61

0,65

0,78

0,79

0,73 (U)
0,76 (H)

0,71

---

0,74

0,71

0,81

0,69

0,68 (H)

0,65

0,85

0,73

0,72

0,71

0,62

0,70

0,65

0,89

0,65

0,67

0,77

0,78

0,79 (U)
0,75 (H)

0,65

SAQ
total

Condições
de
trabalho
0,74

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Neste estudo, o domínio Clima de trabalho em equipe obteve um alfa de 0,60, menor
que o encontrado nos demais estudos que utilizaram o SAQ, que variou de 0,61 a 0,73. No
Clima de segurança o alfa obteve um valor de 0,68, em outros estudos (α=0,65 a 0,72). No
domínio Satisfação no trabalho, obteve-se alfa de 0,64, diferentemente dos demais estudos
que variaram de 0,71 a 0,78.
Quanto a EPEA, o presente estudo indica a boa confiabilidade do instrumento,
evidenciando um alfa de Cronbach 0,74 para a dimensão Estrutura e de 0,93 para a dimensão
Processo. Valores aproximados aos do estudo original (0,79 e 0,91, respectivamente)
(LOBÃO, 2012).
5.3 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ITENS DO SAQ E SEUS DOMÍNIOS
Neste estudo, o escore total do SAQ variou entre 47,2 e 96,5, com média de 71,6 (DP=
12,0). O estudo de Baratto (2015) encontrou média geral para cultura de segurança de 68,4
(DP= 13,4), com intervalo de avaliação positiva entre 13,9 e 97,9. Os achados de Luiz et al.
(2015) apresentaram média geral 61,8 (DP= 13,7), intervalo entre 10,9 a 95,7.
Em relação à análise dos seis domínios do SAQ (Tabela 6), os domínios Clima de
trabalho em equipe (76,9) e Satisfação no trabalho (89,9) apresentaram avaliação positiva. Os
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demais domínios apresentaram avaliação negativa para a cultura de segurança com valores
inferiores a 75 (CARVALHO, 2011).
Por domínio, a média variou entre 62,5 (DP=21,0) e 89,9 (DP=10,8) e mediana entre
65,0 e 95,0. O domínio Percepção de Gerência do Hospital obteve o pior escore (62,5),
enquanto o domínio Satisfação no trabalho, apresentou o maior escore (89,9). Esses achados
são semelhantes ao estudo de Luiz et al. (2015) em que a média por domínio variou entre
(52,4; DP=19,5) e (80,5; DP=17,7) e mediana entre 50,0 e 85,0.
Resultados similares foram encontrados nos estudos de Santiago e Turrini (2015) com
avaliação positiva para Clima de trabalho em equipe (75,0) e Satisfação no trabalho (81,2). Já
e Carvalho (2012) identificou avaliação positiva somente nos domínios Satisfação no trabalho
(77,6) e Clima de trabalho em equipe (75). Isoladamente, os achados de Baratto (2015) e
Raftopoulos e Pavlakis (2013) apresentaram avaliação positiva somente para o domínio
Satisfação no Trabalho (83,6) e (82,4), respectivamente.
Estes resultados reforçam a necessidade de planejamento e desenvolvimento de
estratégias por parte da gestão voltadas para melhoria da cultura de segurança dos pacientes
(MATIELLO et al., 2016). Estratégias estas que exigem um novo desenho do processo de
trabalho, no sentido de promover a cultura de segurança, fator chave para um ambiente de
cuidado mais seguro e com melhor qualidade.
Quando avaliados os domínios isoladamente, percebeu-se uma variabilidade
relacionada às características sociodemográficas e laborais dos trabalhadores. A análise
descritiva das respostas aos itens do instrumento está apresentada no Apêndice E, e
relacionada de acordo com os domínios do SAQ discutidos, a seguir.
5.3.1 Clima de trabalho em equipe
Na UTI, as boas relações são fundamentais para enfrentar o cotidiano de trabalho, por
vezes tensionadas pela demanda acentuada e pela complexidade do cuidado. Por isso, é
fundamental que as relações interpessoais que se estabelecem sejam positivas no sentido de
melhorar o Clima de trabalho e fortalecer a qualidade do cuidado.
O domínio Clima de trabalho em equipe compreende a qualidade do relacionamento e
a colaboração entre os diferentes membros da equipe. Este domínio demonstrou que a
contribuição do enfermeiro na UTI é bem recebida e as discordâncias entre os membros da
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equipe tem a intenção de buscar o melhor para o paciente, e que existe um trabalho bem
coordenado entre médicos e enfermeiros.
A maioria dos trabalhadores tem apoio da equipe na realização do cuidado o que torna
fácil questionar sobre situações que não compreendem e envolvem a segurança do paciente. O
trabalho em equipe fortalece a qualidade do relacionamento entre eles e colabora para a
prevenção da ocorrência de eventos adversos.
O domínio apresentou variações quanto à categoria profissional, o Técnico em
enfermagem apresentou maiores escores (78,4) na comparação com o enfermeiro (74,2). Os
trabalhadores com tempo de atuação até 24 meses apresentaram percepção positiva (80,5).
Resultados similares foram encontrados por Baratto (2015), que realizou estudo em
sete instituições de pequeno, médio e grande porte localizadas no RS, o domínio variou entre
70,83 e 83,33 em seis das sete instituições participantes do estudo. Diferentemente dos
achados de Santiago e Turrini (2015), realizado em um hospital de ensino da cidade de São
Paulo, Brasil, em que a média geral foi de 68,8 e da UTIA 66,4, e Chaboyer et al. (2015), em
estudo realizado em 10 UTI da Austrália a média no domínio Clima de trabalho em equipe
variou entre 66,1 e 77,1.
Já Carvalho et al. (2015) apresentou mais baixo escore para Clima de Trabalho em
Equipe (59,1). Outro estudo realizado em três hospitais públicos brasileiros constatou que a
média deste domínio variou entre 73 e 75 (CARVALHO et al., 2017).
O trabalho em equipe fortalece a qualidade do relacionamento entre eles e colabora
positivamente para a prevenção da ocorrência de eventos adversos. No domínio Clima de
trabalho em equipe, (86,1%) os trabalhadores concordaram totalmente ou parcialmente no
item relacionado à boa aceitação do enfermeiro na UTI, (79,1%) concordam totalmente ou
parcialmente que as discordâncias são resolvidas de modo apropriado e (83,4%) concordaram
plenamente ou totalmente que tem apoio dos outros membros da equipe para cuidar dos
pacientes.
No presente estudo a maioria dos trabalhadores (87,9%) concordaram plenamente ou
totalmente que é fácil perguntar quando tem algo que eles não entendem e (78,3%)
concordaram totalmente ou parcialmente que os médicos e enfermeiros trabalham juntos
como uma equipe bem coordenada. Eles discordam que é difícil falar abertamente quando
existe algum problema, provavelmente (50%) acha que é fácil falar abertamente sobre erros.
Profit et al. (2015), em estudo realizado em 44 UTIs neonatais americanas, comparou
os domínios clima de segurança e clima de trabalho em equipe com os itens do instrumento
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HSOPSC e apresentou resultados similares. Na maioria dos itens referentes ao clima de
trabalho em equipe, as taxas de respostas variaram entre 76,7% e 85,3%, exceto nos itens em
que as discordâncias são resolvidas de modo apropriado (62,5%) e que é difícil falar
abertamente quando percebem algum problema com o cuidado ao paciente (70,0%).
O mesmo autor, em outro estudo, constatou que 56,4% dos participantes tiveram
avaliação negativa no item é difícil falar abertamente quando percebem algum problema com
o cuidado ao paciente (PROFIT et al., 2012). Achados similares ao estudo de Toso et al
(2016) realizado em unidades de internação de dois hospitais, um filantrópico e um privado,
localizados no interior do RS, em que enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
concordaram que as sugestões do(a) enfermeiro(a) são bem recebidas nesta área, e metade
discordaram que nesta área é difícil falar abertamente quando se percebe um problema com o
cuidado ao paciente. A maioria concordou que as discordâncias são resolvidas de modo
apropriado, que tem apoio necessário dos colegas para cuidar dos pacientes, e que é fácil nesta
área fazer perguntas sobre algo que não entendem e que os médicos e enfermeiros trabalham
juntos como uma equipe bem coordenada (N=450, 70,6%).
Na avaliação segundo variáveis sociodemográficas dos trabalhadores não se
evidenciou diferença significativa (p < 0,05) em nenhuma das variáveis avaliadas. Exceto nos
trabalhadores do sexo feminino, com média (78,4), que apresentaram diferença
estatisticamente significativa (p=0,004) para alto escore, tendo como referência os achados de
Raftopoulos e Pavlakis (2013) em que as mulheres apresentaram média (73,7) nesse domínio.
No presente estudo, em relação às variáveis laborais, os técnicos de enfermagem
apresentaram maior média (78,4) no Clima de trabalho em equipe relacionado aos
enfermeiros (68,8). Evidenciou-se diferença significativa (p<0,05) nas variáveis, tempo de
serviço e vínculo empregatício, os trabalhadores com até 36 meses de serviço no hospital e
um vínculo empregatício apresentaram maior percepção, (p=0,025) e (p=0,032),
respectivamente. A média mais baixa foi encontrada em trabalhadores com dois vínculos
empregatícios ou mais (70,7).
A melhor percepção do clima de trabalho em equipe para os trabalhadores com até 36
meses de atuação e com um vínculo empregatício pode ser um indicativo de que podem estar
menos sobrecarregados e mais dispostos em realizar um trabalho com mais dedicação e
atenção.
Oliveira, Garcia e Nogueira (2016) concluíram que a carga de trabalho de enfermagem
requerida por pacientes na UTI é um fator de risco para ocorrência dos EA, infecção, lesão
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por pressão e/ou erro de medicamento. Por isso, os enfermeiros que atuam na UTI devem
monitorar diariamente a carga de trabalho de enfermagem requerida pelos pacientes,
utilizando-se de instrumentos disponíveis na literatura, que mensurem esta variável.
Outrossim, estar atentos aos EA ocorridos na unidade em decorrência da sobrecarga de
trabalho, uma vez que podem exercer influência negativa na segurança dos pacientes.
Resultados similares foram encontrados nos achados de Buljac-Samardzic et al. (2015)
que compararam trabalhadores de enfermagem que atuavam em domicílios e lares de idosos,
com trabalhadores que atuavam em UTI, na Holanda e nos EUA. Nestes casos, a média
variou entre 69,0 e 72,9 no domínio clima de trabalho em equipe, os enfermeiros que não
atuavam em UTIs tiveram escores mais altos. Chaboyer et al. (2015), no domínio Clima de
trabalho em equipe, obteve a maior pontuação (77,1) em todas as categorias envolvidas, sendo
que, médicos, enfermeiros e enfermeiros assistentes obtiveram escores positivos em relação
ao relacionamento e colaboração com outros membros da equipe.
À semelhança de outros estudos, tais como, Profit et al. (2013) e Berry et a.l (2016)
em que os médicos e enfermeiros apresentaram resultados semelhantes. Em outro estudo os
enfermeiros também pontuaram positivamente (SOH et al., 2016).
Ao contrário do estudo de Meurling (2013), realizado em uma UTI da Suécia, em que
os médicos (72,6) apresentaram maiores médias comparando com os enfermeiros (67,0) e
enfermeiros assistentes (69,6). Buljac-Samardzic et al. (2015) encontraram correlação
negativa entre Reconhecimento de estresse e Clima de trabalho em equipe (r = -0,13, p<0,01)
entre os enfermeiros que atuavam em atendimento domiciliar quando comparados aos
enfermeiros que atuavam em UTI.
Em contraponto, outros estudos apresentaram baixos escores, 59,1 e 70,7,
respectivamente (CARVALHO et al., 2012; PAESE; DALSASSO, 2013; LUIZ et al., 2015).
No presente estudo, os trabalhadores com até 36 meses de experiência de trabalho e
um vínculo empregatício obtiveram melhor percepção em relação aos demais quanto à
importância do relacionamento interpessoal e de colaboração entre a equipe de saúde.
Estudo realizado em dez UTIs da Austrália e Nova Zelândia, o domínio Clima de
trabalho em equipe obteve a maior pontuação (75,9), indicativo de que os participantes eram
mais positivos quanto ao relacionamento e a colaboração com outros membros da equipe
(CHABOYER et al., 2013). À semelhança de estudo dos resultados de estudos em 12 UTI
americanas e uma UTI sueca em que os enfermeiros assistentes obtiveram melhor pontuação
(PROFIT et al., 2012; MEURLING et al., 2013).
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O clima de trabalho em equipe, tanto na percepção dos enfermeiros quanto dos
técnicos de enfermagem que atuam na UTI apresentaram bons escores. Essa boa percepção
por parte dos trabalhadores de enfermagem indica que nas UTI estudadas as relações
interprofissionais estão se consolidando, características importantes para melhoria da
qualidade do cuidado e a promoção do ambiente mais seguro.
Isso pode ser um forte indicativo de que as instituições pesquisadas estão se
esforçando em prover um ambiente de trabalho que proporcione um cuidado seguro e de
qualidade, pois, acredita-se que uma equipe coesa e colaborativa entre si pode auxiliar na
redução e na prevenção de incidentes.
5.3.2 Clima de segurança
Em relação ao domínio Clima de Segurança (itens 7-13) observaram-se valores da
média para a categoria Geral de 71,4 (Tabela 6) sendo a categoria profissional Enfermeiro
com média (68,8) e Técnico de enfermagem (70,2), ambas com mediana (69,6). Nesse
sentido, estes resultados corroboram com estudo de Baratto (2015) com média 68,5 e de
Carvalho (2012) com média 69,4.
O domínio Clima de segurança apresentou escores próximos ao recomendado pela
literatura, indicando que existe um comprometimento com as questões referentes à segurança
por parte dos trabalhadores, embora ele precise ser fortalecido entre os próprios trabalhadores
e entre eles e a gestão. Estudos de Santiago e Turrini (2015), Luiz et al. (2015) apresentaram
resultados similares (68,8) e (63,5), respectivamente. Ao contrário do estudo americano de
Profit et al. (2012) em que trabalhadores de oito UTIs obtiveram pontuação positiva, entre
75,4 e 82,6.
Chaboyer et al. (2015) identificaram um clima de segurança com pontuação
intermediária entre as 10 UTIs Australianas, nas quais quatro apresentaram pontuação maior
que (50,0) e as demais ficaram abaixo desse escore. Os achados de Profit et al. (2012)
evidenciavam que 55% dos entrevistados identificaram um bom clima de segurança em uma
UTI Neonatal americana.
Raftopoulos e Pavlakis (2013) verificaram pontuação mais elevada (73,2) para o clima
de segurança, sendo considerado satisfatório. Santiago e Turrini (2015) avaliaram a
variabilidade do clima de segurança entre diferentes UTIs em hospitais do Estado de São
Paulo, e encontraram resultados distintos para o domínio clima de segurança (66,4 a 70,5).
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Na análise dos resultados por instituição pesquisada, observou-se que nenhuma
apresentou escores iguais ou superiores a 75. Por outro lado, quando avaliados os itens dos
instrumentos individualmente, considerando as taxas de respostas, pode-se ressaltar que
75,7% dos trabalhadores concordaram totalmente ou parcialmente que se sentiriam seguros se
fossem tratados como pacientes no hospital; 85,2% consideraram que conhecem os meios
adequados para encaminhar as questões relacionadas à segurança do paciente; e, 80% dos
trabalhadores são encorajados, pelos colegas, a informar qualquer preocupação que diz
respeito à segurança do paciente.
A maioria dos trabalhadores reconhecem os meios adequados para encaminhar as
questões referentes à segurança do paciente e são encorajados a falar com os colegas sobre
preocupações que ocorrem no cotidiano e possam interferir na segurança. Similar a outros
estudos (PROFIT et al., 2012; ZIMMERMANN et al., 2013; RAFTOPOULOS; PAVLAKIS,
2013).
Nesse sentido, entende-se que os trabalhadores estão conscientes quanto aos meios
disponíveis nas instituições para a comunicação dos eventos adversos. A cultura de
aprendizagem com os erros é uma realidade nas instituições pesquisadas, mas, por outro lado,
ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de promover uma cultura que
possibilite falar sobre os erros.
Os trabalhadores com tempo de serviço de até 36 meses e tempo de atuação no setor
de até 24 meses apresentaram maiores médias em relação à percepção de clima de segurança e
encaminham melhor as questões referentes à segurança do paciente na comparação com os
demais. Este dado pode estar relacionado ao fato de que os trabalhadores com menos tempo
de serviço na instituição e na unidade ainda não estão atrelados à rotina do dia a dia.
Com o passar do tempo, os trabalhadores enfrentam diversas situações que começam a
interferir no seu rendimento, tanto aspectos extrínsecos ao processo de trabalho, como as
questões pessoais ou aqueles relacionados aos aspectos intrínsecos do trabalho que resultam,
muitas vezes, em adoecimento (Estresse, Burnout, etc) (ANTUNES; PRAUN, 2015). Estas
situações prejudicam o trabalhador no desempenho de suas atividades e na sua capacidade em
resolver problemas ou tomar decisão.
Neste estudo, no que tange às características sociodemográficas dos trabalhadores,
parece não haver relação com o clima de segurança. Pesquisas futuras poderão esclarecer
melhor esses resultados. Na avaliação do perfil laboral, os trabalhadores apresentaram escores
negativos para percepção de clima de segurança, enfermeiros (68,8) e técnicos de
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enfermagem (70,2); com diferença estatisticamente significativa entre os trabalhadores que
possuíam tempo de serviço maior que 37 meses (p=0,004) e tempo de atuação na UTI
superior a 25 meses (p=0,003). Os mais baixos escores foram encontrados em trabalhadores
com tempo de atuação na UTI maior que 25 meses (64,7) e com tempo de serviço maior que
37 meses (66,0).
O estudo de Profit et al. (2012) identificou maior percepção em relação ao domínio
entre os médicos do que entre enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Da mesma forma,
Chaboyer et al. (2015), evidenciou que os médicos apresentaram escore (75,2) e enfermeiros
(67,8). Segundo os resultados deste último estudo, os médicos apresentaram melhor
percepção de clima de segurança por terem mais acesso à educação e ao treinamento, melhor
comunicação e percepção de trabalho em equipe, bem como recursos físicos disponíveis para
execução do seu trabalho na comparação com a enfermagem.
O Clima de segurança entre os trabalhadores ainda precisa ser fortalecido e
incentivado, principalmente com o apoio da gestão nas questões que envolvem a organização
do processo de trabalho, a fim de que eles possam melhorar as suas percepções em relação a
esse item. Mas, embora não se obtiveram pontuações positivas no domínio, notou-se que o
envolvimento e os meios para que o trabalhador encaminhe as questões de segurança estão
bem próximos do esperado.
Esse domínio, no ambiente de UTI, assume um papel fundamental nas questões de
encaminhamento, principalmente na consolidação da comunicação e na notificação dos EA, e,
também indica que os trabalhadores devem se sentir seguros em relação a esses
encaminhamentos. No momento em que esse processo se solidificar é certo que os
trabalhadores estarão implicados nas questões de segurança.
Portanto, segue como desafio para as instituições, em especial, para a gestão, buscar
estratégias para melhoria do clima de segurança. Os encaminhamentos em relação às questões
de segurança, o retorno para os trabalhadores do seu desempenho e a criação de uma cultura
de aprendizagem com os erros são os maiores desafios no contexto pesquisado.
Como principais estratégias que podem ajudar no fortalecimento desse domínio nas
instituições pesquisadas, destacam-se: a consolidação dos NSP e a realização de pesquisas de
clima de segurança em outros setores, além da UTI, com a intenção de envolver todos pela
segurança. Essas estratégias vão ao encontro das recomendações 1 e 3, do relatório Livre de
danos, da Fundação Nacional de Saúde Americana, que propõe, respectivamente, garantir que
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os líderes estabeleçam e mantenham uma cultura de segurança, e, criar um conjunto comum
de métricas de segurança que reflitam resultados significativos (NPSF, 2015).
5.3.3 Satisfação no trabalho
O domínio Satisfação no trabalho foi o único que apresentou valores acima de 75 em
todas as variáveis avaliadas com pontuação média entre 89,1 e 92,5 (Tabela 3). A percepção
positiva nesse domínio é extremamente importante, retratando a visão positiva que os
trabalhadores têm do seu local de trabalho, pois um trabalhador satisfeito pode ser mais
proativo em relação à promoção da cultura de segurança.
Em instituições em que predomina a cultura do medo pode haver impacto negativo
sobre a atuação do trabalhador e o aumento da ocorrência de eventos adversos (FRANÇOLIN
et al., 2015). Resultados semelhantes foram encontrados em diversos estudos, com pontuação
média entre 75,8 e 92,9 nas UTI pesquisadas (RAFTOPOULOS; PAVLAKIS, 2013;
SANTIAGO; TURRINI, 2015).
Em contraponto, alguns estudos apresentaram pontuação intermediária: 63,0 (PROFIT
et al., 2012); 69,0 (MEURLING et al., 2013) e 70,9 a 71,5 (MARINHO; RADÜNZ;
BARBOSA, 2014). Outros achados demonstraram que os enfermeiros (77,7), técnicos em
enfermagem (89,3) (CARVALHO et al., 2015), e o atendente de enfermagem (91)
apresentaram maior escore comparado a outros profissionais (RIGOBELLO et al., 2012).
Os enfermeiros apresentaram maior média (90,4) nesse domínio, enquanto os técnicos
de enfermagem apresentaram média (90,5). Segundo as variáveis sociodemográficas todos os
trabalhadores apresentaram percepção positiva (≥ 75) nesse domínio, destacando-se maiores
percentuais para alta percepção, os trabalhadores sem filhos (97,4%), faixa etária de 24 a 37
anos de idade (96,3%) e as trabalhadoras (95,5%).
As variáveis laborais também indicaram avaliação positiva em todos os itens
avaliados, destacando-se com maiores percentuais para alta percepção os trabalhadores com
tempo de serviço até 36 meses, tempo de formação até 9 anos e a categoria profissional
enfermeiro.
Em todas as instituições pesquisadas os escores foram positivos, variou entre 89,5 e
93,3. Os resultados encontrados para esse domínio foram mais altos quando comparados aos
demais domínios do SAQ e são superiores aos achados de Santiago e Turrini (2015), Luiz
et al. (2015), Raftopoulos e Pavlakis (2013), Meurling et al. (2013), Profit et al. (2012),
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Carvalho (2011), com variação das médias entre 77,6 e 87,9. Valores inferiores para esse
domínio foram evidenciados por Chaboyer et al. (2015) em que a média variou entre 63,9 e
75,4.
Em relação às respostas dos trabalhadores, o presente estudo indicou que 113(98,2%)
trabalhadores gostam do que fazem, 105(91,3%) consideram que trabalhar na unidade é como
fazer parte de uma grande família, 112(97,4%) afirmaram que a UTI é um bom lugar para
trabalhar e se sentem orgulhosos de atuar nesta área, bem como 87(75,7%) concordaram que
o moral por trabalhar nesta área é alto.
Meurling et al. (2013) apresentou maiores resultados para os enfermeiros assistentes
(76,3%) comparados aos médicos e enfermeiros. Os autores consideraram que o bom
relacionamento entre os membros da equipe favorece o bom andamento do trabalho e que o
moral nesta área é alto. Exceção são, os resultados de Profit et al. (2012) que indicaram valor
baixo para o item referente ao moral (37,5%).
A pontuação positiva nesse domínio em todas as variáveis avaliadas indica que os
trabalhadores tem uma visão positiva da UTI e estão satisfeitos com o seu trabalho. A UTI em
estudo possui um bom ambiente de trabalho e influencia sobremaneira na prevenção da
ocorrência de EA. As demandas e tensões decorrentes do processo de trabalho na UTI
somadas a complexidade tecnológica nesse contexto requer um perfil de trabalhador
satisfeito.
Esse item demonstrou que a satisfação no trabalho produz envolvimento,
comprometimento com o seu trabalho o que implica a curto, médio e longo prazo em
benefício direto ao paciente, promovendo um cuidado mais seguro. Também se torna
importante essa visão positiva da UTI, pois, pela complexidade inerente a esse espaço, um
trabalhador satisfeito estará mais motivado e atento nas atividades que estão sob sua
responsabilidade, colaborando mais para o sucesso do tratamento e da terapêutica dos
pacientes.
5.3.4 Percepção do estresse
O quarto domínio avaliado, Percepção do Estresse (itens 20 a 23), obteve média 64,1.
Foi o domínio que apresentou maior variabilidade e com escore mais baixo conjuntamente
com o domínio percepção de gerência do hospital.
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A Percepção de estresse é um fator importante na segurança do paciente, demonstra o
quanto os profissionais percebem quais os estressores influenciam na execução do trabalho e
interferem na incidência de ocorrência de eventos adversos. O domínio Percepção de estresse
apresentou menores escores para os trabalhadores com mais de dois vínculos empregatícios e
com pós-graduação.
Os menores escores em trabalhadores com mais de dois vínculos empregatícios,
indicam que, principalmente, no contexto de UTI, esses escores podem impactar sobre a
ocorrência de EA. A UTI, por ser uma unidade, dentro das instituições, que requer uma
atenção diferente, como dito anteriormente, por parte dos trabalhadores, a falta de atenção
pode estar ligada aos estressores impactando sobre o desempenho e a atuação profissional.
Em estudo realizado em cinco UTIs, na cidade Chipre, Grécia, este domínio indicou a
menor pontuação, embora um terço dos participantes reconhecerem o efeito da fadiga sobre o
seu desempenho, eles discordaram que eram menos eficazes quando se sentiam fatigados
(RAFTOPOULOS; PAVLAKIS, 2013). Outrossim, em estudo realizado em 12 UTIs do
Estado do Texas, nos EUA, o domínio percepção de estresse apresentou os menores escores,
com variação entre 54,1 e 64,9 (SEXTON et al., 2014).
Igualmente, a pesquisa realizada em uma UTI na cidade de Huddinge, Suécia, a
percepção de estresse por parte dos enfermeiros e dos enfermeiros assistentes, apresentou
pontuação 67,1 e 54,3, respectivamente. No mesmo estudo, os médicos apresentaram escore
positivo (76,4) (MEURLING et al., 2013).
Em três UTIs da cidade de Sumaré, em São Paulo, Brasil, foi evidenciado que os
trabalhadores homens apresentaram maior percepção de estresse do que as mulheres
(p=0,004) e, quanto maior a idade, maior a percepção de estresse (p=0,049) (SANTIAGO;
TURRINI, 2015). No que se refere ao tempo de trabalho, estudo realizado em um hospital
público de Minas Gerais, Brasil, evidenciou que profissionais com 21 anos ou mais de
trabalho apresentaram melhor percepção de estresse, comparados aos demais (p=0,03) (LUIZ
et al., 2015). Esses resultados podem indicar que os trabalhadores homens, com idade e tempo
de trabalho maior reconhecem melhor os estressores que influenciam a execução do seu
trabalho e enfrentar melhor as situações de estresse que podem ocorrer no seu cotidiano.
Resultado diferente foi observado por Carvalho (2011), média de 71,5 e mediana de
87 na população estudada. Em estudo conduzido por Lyu et al. (2013), a percepção do
estresse apresentou menor variação entre os 31 hospitais pesquisados (25,9% a 71,0%). Já, em
Schwendimann et al. (2013), encontrou maior variabilidade em relação ao domínio em cena,
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quando comparados resultados americanos e suíços, com pontuações médias de 57,3 e 31,4,
respectivamente.
No estudo em questão, identificou-se que os enfermeiros apresentaram maiores
percentuais para alto escore na percepção do estresse (58,6%) na comparação com os técnicos
de enfermagem, ou seja conseguem perceber melhor os fatores que levam ao estresse. Na
avaliação por instituição, identificaram-se baixas percepções em três delas (Tabela 25).
Na avaliação dos itens do instrumento pôde-se observar que 87 (75,7%) participantes
concordaram plenamente ou parcialmente que, quando a carga de trabalho é excessiva o
desempenho é prejudicado e, 81(70,5%) deles concordaram que são menos eficientes no
trabalho quando se está cansado(a). Um total de 69(69,0%) tem maior probabilidade de
cometer erros em situações tensas ou hostis e 59(51,3%) apontando que o cansaço prejudica
seu desempenho durante as situações de emergência (Ex.: reanimação cardiorrespiratória,
convulsões).
Os resultados de Profit et al. (2013) foram semelhantes nesse sentido, apresentando
pontuações mais baixas em relação ao item maior probabilidade de cometer erros (66,5%) e
uma vez que o cansaço prejudica sua performance durante o trabalho (33,8%). No estudo de
Profit et al. (2012) em 12 UTIs, o domínio percepção de estresse apresentou as menores
médias compadas com os outros domínios avaliados, exceto em duas instituições, nas quais o
domínio percepção de gestão obteve médias mais baixas.
Corroborando com o estudo de Raftopoulos e Pavlakis (2013), que apresentou escores
menores nesse domínio para a população de enfermeiros (28,4 ± 15,8). Shie et al. (2011)
obtiveram baixos resultados entre fisioterapeutas (32%) e para Huang et al. (2007) a
percepção do estresse não variou entre os médicos e enfermeiros. Ao contrário dos achados de
Chaboyer et al. (2013), em estudo realizado em 10 UTI da Austrália, em que metade dos
trabalhadores apresentou maior resposta positiva no domínio percepção de estresse no
comparativo com os outros domínios avaliados.
Estudo realizado por Versa et al. (2012) associou as más condições de trabalho e
atuação noturna como um dos fatores que favoreceriam os maiores escores de estresse entre
os enfermeiros, além dos aspectos organizacionais e administrativos. Nesse sentido, segundo
Fachini (2017), na ausência de condições estruturais que viabilizem o processo de trabalho de
qualidade, a autonomia mostra-se reduzida no momento em que os profissionais não possuem
liberdade para deliberar como gostariam de realizar suas atividades, prejudicando, sobretudo,
o processo de tomada de decisão.
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A alta percepção de estresse indica que os trabalhadores reconhecem os estressores
que podem prejudicar o seu desempenho e a sua atuação. Tal percepção é positiva, pois a não
percepção contribui para o aumento da ocorrência de incidentes e interfere na consolidação de
uma cultura de segurança.
Nesse sentido, em especial, nas UTIs, todos estes aspectos apontados estão atrelados à
percepção de estresse negativa, que somados podem aumentar os estressores e interferir na
rotina do trabalhador. Indiscutivelmente, esse item aponta para a necessidade que a gestão da
unidade e do hospital tem de debruçar sobre esse resultado e incentivar medidas que direcione
ações e intervenções, com o intuito de melhorar a saúde do trabalhador atuante nesse
contexto.
A gestão deve criar medidas protetivas em relação à saúde mental, pois o estresse é um
dos agravos que mais gera sofrimento, adoecimento e afastamento do trabalho. No momento
que a instituição conseguir perceber quando o trabalhador não esta bem e realizar um
encaminhamento correto, pode diminuir a incidência de agravos, pois, um trabalhador
saudável tende a ser mais comprometido e mais atento.
5.3.5 Percepção da gerência da unidade e do hospital
Com relação ao domínio percepção de gerência da unidade, verificou-se percentual de
escores negativos em todas as variáveis sociodemográficas avaliadas. Nas laborais foram
encontrados dados com significância estatística (p<0,05), trabalhadores com tempo de atuação
até 24 meses em UTI obtiveram percepção positiva sobre a gerência da unidade.
A avaliação da percepção da gerência do hospital, também apresentou maior
percentual para percepção negativa nas duas categorias analisadas: técnicos em enfermagem
com 66,7% e enfermeiros com 63,0%. Na avaliação do domínio por instituições pesquisadas
todas elas apresentaram percepção negativa neste domínio (<75).
Resultados ainda menores foram encontrados por Carvalho (2011), com média de
49,7 e mediana de 50. Profit et al. (2012) identificaram percepção positiva para o domínio em
33% dos respondentes e Parry, Horowitz, Goldmann (2009) encontraram escores mais
positivos (70,4) na população de médicos residentes.
O domínio Percepção da Gerência da Unidade e do Hospital (itens 24 a 29) do SAQ
foi identificado com algarismos a e b, respectivamente, para melhor apreciação dos
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resultados. Os domínios apresentaram média de 66,7 (a) e 52,5 (b). Quando avaliados os
resultados por instituições nenhum hospital apresentou escore positivo para esse domínio.
Poucos estudos realizaram avaliações distintas entre as gestões. Zimmermann et al.
(2013) encontraram pontuações médias diferentes, entre instituições americanas e suíças, para
a percepção da gestão da unidade, com valores de 60,1 e 41,5, respectivamente. Resultado
similar ao estudo de Carvalho (2012), que identificou os mais baixos escores entre os
domínios analisados, com média de 47,0.
A percepção da Gerência da unidade e a percepção da Gerência do hospital
apresentaram baixos escores em relação à percepção dos trabalhadores, os trabalhadores com
tempo de atuação superior a 25 meses em UTI apresentaram escores mais baixos neste
domínio (53,9) indicando fragilidades que interferem na qualidade do cuidado (SANTIAGO;
TURRINI, 2015). Este domínio relaciona-se a aprovação, por parte dos trabalhadores, das
ações adotadas pela gerência quanto às questões envolvendo a segurança do paciente
(CARVALHO et al., 2015).
No presente estudo a maioria dos trabalhadores concorda que existe uma cultura que
impede os trabalhadores de discutir sobre problemas ou probabilidades de erros que venham a
ocorrer, e que a carga de trabalho excessiva e o cansaço afetam o seu desempenho, tornando o
trabalho menos eficiente. No entanto, a maioria discorda quanto algumas atitudes tomadas
pela gerência do hospital, referentes à segurança do paciente e ao tratamento dado aos
trabalhadores problemáticos e, que a mesma não dispensa a atenção necessária no sentido de
repassar aos trabalhadores informações adequadas e oportunas referentes aos eventos relativos
à segurança do paciente.
Estudo realizado em Brasília, Distrito Federal, Brasil, com 226 profissionais da saúde
e de apoio, que atuam no centro cirúrgico de um hospital público apresentaram escores mais
baixos relacionados ao domínio Percepção da Gerência da unidade (44,5) e do hospital (34,9)
(CARVALHO et al., 2015). À semelhança de pesquisa realizada com 556 profissionais da
área da saúde que apresentaram os mais baixos escores (52,4) em ambos os domínios (LUIZ
et al., 2015) e pesquisa desenvolvida em três UTIs de um hospital público de ensino no
município de Sumaré, São Paulo, Brasil, os domínios percepção de gerência do hospital e
percepção de gerência da unidade apresentaram médias 55,2 e 61,2, respectivamente
(SANTIAGO; TURRINI, 2015).
Profissionais de enfermagem que trabalham em unidades de internação cirúrgica do
hospital universitário em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, apresentaram média (39,4)
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para o domínio percepção de gerência do hospital e 38,3 para o domínio percepção de
gerência da unidade (MARINHO; RADÜNZ; BARBOSA, 2014). Outro estudo apresentou
diferenças significativas nos domínios percepção de gestão do hospital e condições de
trabalho para enfermeiras gerentes quando relacionados à idade, sexo e tempo de trabalho
(CHABOYER et al., 2013).
Na avaliação dos itens do instrumento, podemos observar que 82(71,3%) dos
trabalhadores concordaram parcialmente ou totalmente que a administração da unidade apoia
os seus esforços diários. Quanto ao item "A administração não compromete conscientemente
a segurança do paciente", 58(50,5%) trabalhadores concordaram totalmente ou parcialmente
neste item.
Ainda neste mesmo item, em relação à percepção da gestão do hospital, somente
49(42,6%) concordaram totalmente ou parcialmente, embora os trabalhadores tenham
afirmado que não é difícil falar sobre erros. Chamou à atenção as respostas neutras,
14(12,2%) e 25(21,7%) para gestão da unidade e do hospital, respectivamente. Percebe-se que
os trabalhadores optaram por não se comprometerem em relação à resposta, pois quase 30%
deles discordaram totalmente e parcialmente que as administrações não comprometem
conscientemente a segurança do paciente.
Os trabalhadores concordaram, parcialmente ou totalmente, que administração da
unidade 96(83,5%) e do hospital 82(71,3%) está realizando um bom trabalho. Quanto ao
tratamento dado aos profissionais problemáticos, 58(50,5%) dos participantes concordaram
que eles são tratados de maneira construtiva pela gestão da unidade. Já em relação à
administração do hospital, 29(25,2%) discorda totalmente ou parcialmente e 34(29,6%)
ficaram neutros quando questionados. Esse resultado relativo à diferença de tratamento dos
profissionais considerados problemáticos existentes pela administração da unidade e pela
administração do hospital pode indicar uma falta de comunicação e de diálogo em relação aos
processos de trabalho e um distanciamento entre níveis hierárquicos superiores e os
trabalhadores das unidades.
Mais da metade dos respondentes concordaram totalmente ou parcialmente que
recebem informações adequadas e oportunas sobre possíveis eventos que podem afetar o
trabalho, tanto por parte da administração da unidade (63,5%) quanto da administração do
hospital (52,1%). Isso reforça que a administração está implicada no sentido de melhorar a
comunicação entre os membros da equipe e proporcionar um ambiente seguro para o
trabalhador.
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Ao ser avaliado o item "Nesta área, o número e a qualificação dos profissionais são
suficientes para lidar com o número de pacientes", 59,1% dos respondentes concordaram
totalmente ou parcialmente que o número de profissionais e a qualificação são suficientes para
lidar com o número de pacientes nesta área. Claro que este é um item que precisa ser
considerado, pois, ainda se faz necessário um maior quantitativo e uma melhor qualificação
para os profissionais que irão atuar em UTI.
Resultado superior foi encontrado no estudo de Carvalho (2011), em que 61,3% dos
profissionais discordaram nesse item. Já Raftopoulos e Pavlakis (2013) obtiveram resultados
semelhantes aos achados do presente estudo, com 60% de respostas positivas para esta
afirmativa entre enfermeiros de UTIs.
As Percepções de gestão da unidade refletem o quanto os trabalhadores estão
próximos e envolvidos com as rotinas e protocolos da unidade e preocupados com as questões
da segurança do paciente (BARATTO, 2015). Percepções negativas podem interferir no
moral dos funcionários e ser um indicativo de problemas gerenciais reais. Se um item é
avaliado particularmente baixo, pode expressar a forma como a gestão manifesta indiferença
sobre a segurança do paciente ou dos profissionais (SCHWENDIMANN et al., 2013).
No presente estudo, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem tiveram escores
negativos para percepção da Gestão da Unidade (71,5 e 65,8, respectivamente). Similar à
percepção da Gestão do Hospital, os enfermeiros (62,1) e os técnicos de enfermagem (62,9).
Raftopoulos e Pavlakis (2013) identificaram melhores valores entre enfermeiros mais
experientes. Contraditoriamente, os achados de Carvalho et al. (2017) no domínio percepção
da gerência do hospital e percepção da unidade, apresentaram os menores escores (59 e 57,
respectivamente).
No entanto, Samsuri et al. (2015) em estudo realizado com farmacêuticos observaram
escores negativos para percepção da gestão (62,2). Resultados similares foram encontrados
por Fermo et al. (2016) em uma unidade de transplante de medula com diferentes
profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem) com escore (61,0).
Esses resultados demonstram que a gestão necessitaria se envolver mais ou de uma
forma diferente com as questões da segurança nas instituições pesquisadas, aproximando-se
dos trabalhadores. Embora a gestão esteja fazendo um bom trabalho, parece não estar sendo
suficiente para melhorar a percepção que os trabalhadores têm em relação às decisões que a
gestão toma no sentido de fortalecer as ações referentes à segurança do paciente.
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O envolvimento da gestão da unidade e do hospital é imprescindível para que esse
fortalecimento de fato aconteça, e, que a promoção da cultura de segurança na UTI seja uma
realidade. No momento que a gestão promover mais capacitações e instituir um programa de
educação permanente em saúde (EPS) muitas dessas lacunas, por exemplo, à dificuldade de
falar sobre os erros, a carga de trabalho excessiva, o número adequado de profissionais que
não é o ideal, poderão ser preenchidas.
A educação permanente permite, de forma coletiva, a aproximação da gestão com os
trabalhadores, transformando o processo de trabalho mais colaborativo, os trabalhadores mais
corresponsáveis e pertencentes à instituição. Além disso, a melhoria da infraestrutura, o
incentivo a comunicação e a utilização de check list e protocolos são fundamentais no
processo de gestão.
5.3.6 Condições de trabalho
O domínio Condições de trabalho apresentou todos os escores abaixo de 75,
corroborando com o estudo de Meurling (2013), o qual identificou que as enfermeiras e as
enfermeiras assistentes apresentaram percepção negativa nesse item. No geral, nas instituições
pesquisadas, as condições de trabalho e a qualidade do ambiente de trabalho são boas.
As instituições proporcionam treinamento adequado a novos membros da equipe, bem
como informações sobre rotinas, decisões diagnósticas e terapêuticas. O treinamento é um
fator positivo e impacta na qualidade da assistência prestada e na qualidade de vida dos
trabalhadores, os quais se sentem motivados e reconhecidos. Eles destacam que as rotinas
estão disponíveis e colaboram no processo de tomada de decisão diagnóstica e terapêutica.
Estudos de referência apresentaram resultados similares. Nos achados de Baratto
(2015) os trabalhadores da saúde apresentaram escore 63,1. Para Carvalho (2012) o escore no
domínio variou entre 60 e 83. Outro estudo recente de Carvalho et al. (2017), realizado em
unidades de terapia intensiva e emergências de três hospitais do Estado do Ceará, Brasil,
apontou o escore para o domínio condições de trabalho entre 57 e 64.
No presente estudo, quando avaliados os itens do domínio isoladamente, 70,4% dos
trabalhadores concordaram totalmente ou parcialmente que todas as informações necessárias
para decisões diagnósticas e terapêuticas estão disponíveis dentro da rotina da unidade e
60,9 % concordaram totalmente ou parcialmente que a instituição proporciona um bom
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treinamento aos novos membros da equipe. Mais da metade dos trabalhadores (61,7%)
consideraram que os estagiários são bem supervisionados.
Ressalta-se que os resultados apontam algumas fragilidades quanto às condições de
trabalho, demonstrando um caminho a percorrer com o intuito de melhorar o processo de
tomada de decisão, bem como a capacitação, o treinamento dos novos membros da equipe e a
supervisão dos novos estagiários. Contraditoriamente, os resultados de Baratto (2015)
apontaram que apenas 21% dos trabalhadores concordaram que todas as informações
necessárias para decisões diagnósticas e terapêuticas estão disponíveis, e considerou as
respostas dos profissionais preocupantes, visto que a maior parte das instituições que
participaram do seu estudo possuía vínculo com instituições de ensino.
Em relação às variáveis sociodemográficas todas apresentaram percentuais para
avaliação negativa, os trabalhadores que não possuem pós-graduação (72,7%) apresentaram
maior média de pontuação entre as variáveis sociodemográficas. Os trabalhadores solteiros
(65,1%) apresentaram percepção positiva para este domínio (Tabela 14).
Entre as variáveis laborais, os trabalhadores apresentaram baixos escores em todas as
variáveis avaliadas. Exceto, a variável tempo até 36 meses que apresentou diferença
estatisticamente significativa.
Entre os trabalhadores, foram identificados maiores pontuações médias entre os
técnicos de enfermagem (70,6) seguidos pelos enfermeiros (65,1). Aliás, os resultados de
Carvalho et al. (2017) apresentaram médias similares entre os profissionais de nível superior
(62), nível médio (64), equipe de enfermagem (65) e médias mais baixas (58) para outros
profissionais (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas,
terapeutas ocupacionais e farmacêuticos). Ao contrário de Barbosa et al. (2016) que, em
estudo realizado em um hospital de Uberaba, Minas Gerais, Brasil, com vários profissionais
da saúde, identificaram baixas pontuações entre os profissionais graduados no domínio
condições de trabalho (46,7).
Os resultados referentes aos outros itens do instrumento (itens 33 a 36), não pertencem
a nenhum domínio específico. No entanto, permitem que os trabalhadores avaliem os
profissionais quanto à colaboração de enfermeiros, médicos e farmacêuticos. Aborda a falha
na comunicação e sua relação com o atraso no atendimento.
O item “Eu vivencio boa colaboração com os(as) enfermeiros(as) nesta área”, 87% dos
participantes concordaram totalmente ou parcialmente, em relação a colaboração com os
médicos, 83,4% dos trabalhadores concordaram que vivenciam uma boa colaboração e 71,3%
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vivenciam boa colaboração com os farmacêuticos. Corroborando com Matiello et al. (2016)
em que em que 84% apresentaram uma boa colaboração com os enfermeiros, 75% com os
farmacêuticos, exceto a colaboração com a equipe médica 67%. Em oposição aos resultados
de Barbosa et al. (2016), em que 74,6% apresentaram uma boa colaboração com os
enfermeiros, 71,5% com os médicos e 57,7% com os farmacêuticos.
No estudo de Baratto (2015) os resultados foram diferentes, sendo que 48,7% dos
trabalhadores concordaram que vivenciam boa colaboração com os enfermeiros na área, 32%
referiu vivenciar uma boa colaboração com os médicos. Carvalho (2012) e Lee et al. (2010)
encontraram 80% e 60%, respectivamente. Na comparação com a colaboração dos
profissionais farmacêuticos, o estudo de Barrato (2015) menciona números diferentes (33%).
Considerando-se o domínio condições de trabalho, constatou-se que 44,4% dos
trabalhadores concordaram totalmente ou parcialmente que as falhas na comunicação que
levam a atrasos no atendimento são comuns. Ao contrário dos achados de Baratto (2015) em
que 555 (20,6%) dos pesquisados concordaram que são comuns às falhas na comunicação que
levam a atrasos no atendimento e Carvalho (2012) em que 9,7% dos respondentes que
concordaram com a afirmativa.
Evangelista et al. (2016), conclui em seu estudo que as atividades de cuidados
realizadas em UTI são orientadas pela humanização dos cuidados e corroboram a gestão
hospitalar como um desafio a ser superado para aumentar os avanços no sentido de melhorar a
assistência. Reitera que, a falta de comunicação atrelada a precárias condições de trabalho,
impactam, negativamente, sobre os processos de gestão.
As falhas na comunicação interferem nos resultados da assistência. A comunicação
efetiva é parte da humanização do cuidado e ferramenta importante na questão do trabalho em
equipe.
Por fim, a partir de todos esses apontamentos realizados, as UTIs estudadas estão se
movimentando positivamente na busca da melhoria das condições de trabalho. Muitas já estão
adequadas ao que é preconizado pelas agências reguladoras. Claro que, nesse item, há muito a
se construir e se avançar, em especial as questões envolvendo as informações necessárias para
decisões diagnósticas e terapêuticas e a questão do treinamento aos novos membros da
equipe.
Na UTI, é difícil convencer, em especial, o profissional médico, a compartilhar
saberes e decisões com a equipe, isto é característico do modelo biomédico. Nesse sentido,
cabe à gestão das instituições quebrarem paradigmas e utilizar estratégias que aproximem os
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diferentes profissionais que atuam no contexto de UTI, melhorando o processo de tomada de
decisão, uma sugestão poderia ser a utilização de rounds e visitas guiadas.
Em relação ao treinamento dos novos membros da equipe, no momento em que estiver
instituído um programa de EPS essa fragilidade poderá ser resolvida. Ressalta-se que a
avaliação de desempenho somada a EPS são ferramentas de suporte importantes para o
acompanhamento dos trabalhadores e de feedback entre quem educa e quem aprende. Claro
que, atualmente, a utilização de programas de educação deve estar alicerçada em novas
metodologias de ensino aprendizagem, novas abordagens, de modo a sair do modelo
expositivo e se apoiar em simulações realísticas que mais se aproximam da realidade prática.
Um trabalhador melhor treinado e mais colaborativo torna-se um agente de mudança
em potencial. Agente de transformação que poderá colaborar mais efetivamente na promoção
da cultura de segurança e auxiliar na redução de danos e a ocorrência de EA na UTI.
5.4 ANÁLISE DESCRITIVA DOS ITENS DA EPEA E SUAS DIMENSÕES
O instrumento apresentou confiabilidade satisfatória nas suas dimensões (α=0,74 e
0,93). Valores semelhantes aos encontrados por Lobão (2012), na dimensão estrutura (0,79) e
na dimensão Processo um Alfa (0,91).
Os trabalhadores das instituições avaliadas apresentaram maiores percentuais para
baixa percepção para predisposição à ocorrência de eventos adversos nas duas dimensões
avaliadas. Esse resultado pode ser um indicativo de que as atitudes dos trabalhadores que
atuam nas instituições pesquisadas precisam ser fortalecidas, no sentido de potencializar ações
proativas em relação à prevenção de ocorrência dos EAS. As suas atitudes somadas às
responsabilidades institucionais são fundamentais para diminuir a distância entre o ideal e o
real, essa corresponsabilidade pode colaborar para mudanças dentro do processo de trabalho
no sentido de garantir um cuidado mais seguro.
Vincent e Amalberti (2016) citam uma definição de cuidado ideal e real, considerando
as implicações dessa disparidade entre o cuidado imaginado pelas normas e diretrizes e o
cuidado efetivamente prestado aos pacientes. Nesse sentido, os autores definem o cuidado em
cinco níveis, cada um deles um pouco mais afastado do ideal e, como sugestão a
probabilidade crescente de causar dano aos pacientes. Em que o nível 1 é definido como o
cuidado ideal e o nível 5 em que os danos superam qualquer benefício obtido com o
tratamento. Os níveis de cuidado e sua relação com a qualidade e a segurança do paciente,
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demonstrando que quanto mais o cuidado se afasta do ideal maior o risco de ocorrência de
eventos adversos.
Sendo assim, a utilização dos conceitos sobre cuidado ideal e real vem ao encontro do
que se propõe a EPEA, que justamente é medir a diferença que existe entre o ideal e real,
tanto nas dimensões estrutura quanto processo. Também são conceitos que as instituições de
saúde podem utilizar como parâmetro de medida para definir em que nível as instituições se
encontram em relação ao cuidado prestado.
5.4.1 Estrutura
A dimensão estrutura compõe os itens 1 a 12. Observou-se que nessa dimensão, a
média entre a diferença do ideal e real foi maior no item 2 (Distribuição dos leitos de forma
que favoreça a visualização direta dos pacientes internados) e no item 8 (Dispor de um
sistema de monitorização multiparamétrica com acompanhamento através de central no
balcão de Enfermagem).
A diferença maior entre o ideal e real identifica uma distância grande entre o que
deveria existir na unidade e o que realmente existe no que diz respeito à dimensão estrutura.
Nesta dimensão, destacam-se alguns aspectos da infraestrutura, tais como: a distribuição de
leitos para uma melhor visualização da equipe, a qual evita o risco de quedas e a saída
espontânea, por parte do paciente, de algum tubo ou equipamento, itens que colaboram para a
segurança do paciente.
Os

resultados

também

indicaram

que,

a

visualização

da

monitorização

multiparamétrica, a partir do posto de enfermagem, pode colaborar para a segurança, embora
se frise que este recurso deva ser utilizado de forma complementar, não descartando, em
hipótese alguma, a assistência direta ao paciente. As tecnologias devem ser utilizadas como
recurso complementar na assistência, pois as mudanças de parâmetros dos equipamentos de
acordo com o quadro clínico e sensores são realizados pelos trabalhadores da equipe e um
desajuste em um parâmetro, por exemplo, de uma ventilação mecânica, pode colocar em risco
a segurança do paciente.
A média entre a diferença do ideal e real foi menor na dimensão Estrutura no item 9
(Dispor de dispensadores de álcool gel entre leitos e entrada da UTI). Este item já parece estar
consolidado nas instituições e estabelecimentos de saúde.
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A presença de dispensadores de álcool gel é uma constante em todas UTI estudadas,
impacta sobre a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. O estudo de Bathke
et al. (2013) realizado em UTI de adultos de um hospital de ensino da cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, Brasil concluiu que os trabalhadores reconhecem a HM como uma
estratégia para a prevenção de IRAS. No entanto, apresentaram maior adesão nas indicações
que refletem a sua proteção em detrimento da proteção do paciente. Sob a perspectiva da
baixa adesão à HM, implica em risco para a segurança de pacientes criticamente enfermos
(BATHKE et al., 2013).
Essas condições da infraestrutura são importantes, mas demonstra a fragilidade
existente nas instituições estudadas, pois entre os 12 itens avaliados somente um apresentou
menor diferença entre as médias, apontando que o caminho a ser percorrido é longo indicando
que vários itens despendem de maior atenção e investimento por parte da gestão. Destacam-se
alguns: melhor iluminação, EPS, padronização das diluições de medicamentos e soluções,
equipamentos com dispositivos de segurança (equipos de cores diferentes que previnam
acidentes), sistema de notificação de eventos adversos e um programa de qualidade do
cuidado.
Em 2016, a UTI do hospital 1 teve sete capacitações com uma média de 32,5
participantes (mínimo de 30, máximo de 36), nos seguintes temas: Protocolo de Glicemia e
Prevenção de infecções (30); Humanização (31); Terapia enteral e parenteral e CIHCOT (30);
PCR e arritmias (34); Hemodiálise e diálise (34); Segurança do paciente, protocolos e Lesão
de pele (36) e Rotinas da unidade e infecções de cateteres (33). Na UCI teve 04 capacitações
com uma média de 25,6 participantes (mínimo de 20 e máximo de 34), nos seguintes temas:
Segurança do paciente e choque cardiogênico (34); Cuidados no pós-operatório imediato e
uso de hemocomponentes (21); Marcapasso, cardioversor e desfibrilador implantado (20) e
uma média de 32,5 participantes (mínimo de 30, máximo de 36), nos seguintes temas:
Protocolo de Glicemia e Prevenção de infecções (30); Humanização (31); Terapia enteral e
parenteral e CIHCOT (30); PCR e arritmias (34); Hemodiálise e diálise (34); Segurança do
paciente, protocolos e Lesão de pele (36) e Rotinas da unidade e infecções de cateteres (33).
Os dados do hospital 1, podem ser sugestivos de que a instituição está implicada em
promover uma cultura de segurança. Tem, por meio das capacitações, estimulado os
trabalhadores a se apropriarem dos novos protocolos e rotinas da instituição.
No hospital 2, em 2016 e 2017 foram realizados em torno de 20 capacitações
envolvendo os trabalhadores da UTI, a maioria deles voltados para as questões de rotina e

137

atendimento ao paciente. Tais como: Prevenção de infecções; Monitorização hemodinâmica;
Protocolos de insulinoterapia; Marcapasso, cardioversor e desfibrilador; Protocolo de lesão
por pressão e prevenção de quedas.
No hospital 3, em 2016, foram abordados os seguintes temas com as respectivas
quantidades de participantes: Drenagem de tórax (22); Humanização e postura do profissional
de saúde frente ao paciente e seus familiares, protocolo de insulina e protocolo da dor (21);
Tipos de bactérias e cuidados (24); Processo de doação e captação de órgãos (21); Prevenção
de Lesões por pressão (21); Central de Monitorização (13); Insuficiência Renal e Hemodiálise
no paciente crítico e higienização das mãos (17); Higienização das mãos (17). Apresentou em
2016 uma média de 24 participantes. Em 2017, a média de participação se manteve próxima
(21) nas educações permanentes. Até o momento foram abordados os seguintes temas com o
número de participantes: Indicadores Lesões por pressão e Bactérias multirresistentes (20);
Noções de ECG (23); Uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) e resíduos (30);
Importância do uso de EPI's e precauções por contato (15); Prevenção de PAV e IRAS (6);
Processo de doação de órgãos e comunicação de más notícias (22); Treinamento monitor GE
(13) e Terapia Nutricional, dieta prescrita X dieta infundida (43).
Cabe ressaltar que esses três hospitais estão desde 2016 com seus Núcleos de
Segurança do Paciente em plena atividade. O hospital 4 está em processo de implantação no
sentido de atender a RDC 36/2013.
No hospital 4, entre 2016 e 2017 foram realizados 14 treinamentos com um total de
público atingido de 228 participantes. Abaixo se destacam algumas das temáticas abordadas:
manuseio de ventilador mecânico, treinamento de monitor multiparâmetro, prevenção de
infecção e a padronização de antibióticos.
O gestor tem de assumir a corresponsabilidade bem como o trabalhador no sentido de
participar das formações e dos programas de qualidade oferecidos pelas instituições. Nas
instituições pesquisadas os gestores estão oferecendo mais capacitações, formações em
serviço e educação permanente para os trabalhadores no intuito de melhorar os processos
aproximando a teoria da prática e melhorando a comunicação entre os setores.
O estudo em questão considera que a educação permanente deva ser utilizada como
um instrumento de gestão e que a mesma produza junto ao trabalhador mudanças que irão
impactar sobre a sua atuação e sobretudo na reconfiguração do seu processo de trabalho. A
ideia de educação permanente é aquela que vai ao encontro da reflexão realizada por Lemos
(2016) em que fez uma análise da concepção de educação dentro da política nacional de
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educação permanente e considera que a educação permanente deve favorecer o gerenciamento
permanente e promover soluções criativas na superação da ineficiência dos serviços baseados
na gestão do trabalho.
Em relação às variáveis sociodemográficas avaliadas, todas elas apresentaram maiores
escores para baixa percepção de predisposição à ocorrência de eventos adversos na dimensão
Estrutura, exceto os trabalhadores do sexo masculino. Nas laborais, a categoria enfermeiro
apresentou diferença estatisticamente significativa para alta percepção na dimensão Estrutura,
às demais variáveis apresentaram maiores escores para baixa percepção.
5.4.2 Processo
Na dimensão Processo, idem a dimensão Estrutura, os técnicos de enfermagem
apresentaram maiores percentuais para baixa percepção de predisposição à ocorrência de
eventos adversos (N=43, 55,8%) com diferença estatisticamente significativa.
Os itens 13, 32 e 38, respectivamente (estimular a equipe de enfermagem a notificar as
ocorrências de eventos adversos, utilizar a escala de avaliação de risco de queda e também a
dupla-checagem para a administração de medicamentos) apresentaram a maior diferença entre
a média do ideal e real.
Os resultados referentes à notificação, indicam que o hospital 3 e 4 não estimulam os
trabalhadores a notificar os eventos adversos e não disponibilizam como apontado na
dimensão Estrutura, um formulário próprio para notificação, nem mesmo o Sistema de
Notificações em Vigilância Sanitária (NOTIVISA), sistema de livre acesso disponibilizado
pela ANVISA. Exceto, o hospital 1 que adotou o aplicativo on line de notificação disponível
para os trabalhadores.
O aplicativo tem o objetivo de agilizar a ciência e a solução de problemas ocorridos no
hospital, facilitando o processo decisório em ações para melhoria na qualidade dos serviços
prestados aos pacientes. Assim, os incidentes podem ser notificados, sempre que possível em
tempo real, para que seja realizada a devida avaliação e tomada de providências pelo Núcleo
de Segurança do Paciente.
O hospital 2 e 3, disponibilizam no prontuário eletrônico um link para o profissional
de saúde notificar algum incidente relacionado ao paciente que está sob sua responsabilidade.
O único inconveniente, é que no hospital 3, o trabalhador tem que identificar, quando
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comunica o evento adverso, o setor em que trabalha, fato que contribui para a baixa adesão
em relação à notificação.
O hospital 4, ainda não tem uma ferramenta própria para notificação.
Consequentemente, verifica-se que existem barreiras institucionais que impedem a equipe de
enfermagem de realizar a notificação de eventos adversos, principalmente em relação à
questão cultural, pois as instituições ainda têm uma cultura reativa em relação à ocorrência de
eventos adversos.
No momento que a equipe se sentir segura para comunicar os EA e ter a garantia que a
mesma não será passível de punição é fato que as notificações serão parte do cotidiano e da
rotina hospitalar. Paiva et al. (2014) estudou a motivação da equipe de enfermagem para a
notificação de EA no ambiente de trabalho e constatou que ao notificar os EA, os
profissionais colaboram com a instituição e confiam que lhes serão conferidos suporte
administrativo e segurança profissional, condições essenciais para que continuem notificando.
Notificar permite, aos trabalhadores, compartilhar responsabilidades com a gestão e, ainda,
estimula ações corretivas.
Estas considerações vão ao encontro de um estudo realizado em UTI pediátrica, de um
hospital universitário de São Paulo que concluiu que a notificação espontânea pode não
representar o número real de erros, mesmo assim os dados propiciam informações
importantes às instituições no que concerne a melhoria nos sistemas (YAMAMOTO;
PETERLINI; BOHOMOL, 2011).
A não utilização da escala de prevenção de risco de quedas coloca em risco a
segurança do paciente colaborando potencialmente para a ocorrência de eventos adversos. As
quedas podem prolongar o tempo de internação dos pacientes e colaborar para o aumento das
estatísticas desfavoráveis a qualidade do cuidado.
Nesse sentido, o PNSP traz a importância das instituições adotarem os protocolos e
destaca o quanto isso pode ser útil para qualificar os processos e tornar o cuidado mais
seguro. O protocolo de quedas tem a finalidade de reduzir a ocorrência de queda de pacientes
e o dano dela decorrente, por meio da implantação de medidas que contemplem a avaliação de
risco do paciente, garantam o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro, e promovam
a educação do paciente, familiares e profissionais (BRASIL, 2013).
Atualmente, estudos têm concluído que a utilização da escala na avaliação do risco de
quedas é extremamente importante afim de identificar fatores que contribuem para a
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ocorrência deste incidente no ambiente hospitalar, uma vez que avalia diferentes itens (PASA
et al., 2017; MARINHO et al., 2017).
A não utilização da dupla-checagem para a administração de medicamentos pode
colocar em risco a segurança do paciente em todos os momentos do cuidado, pois ela deve
servir de barreira para não ocorrência de eventos adversos e não simplesmente como mais
uma rotina a ser cumprida. O uso do protocolo de segurança na prescrição, uso e
administração de medicamentos é fundamental nesse sentido.
Este protocolo tem a finalidade de promover práticas seguras no uso de medicamentos
em estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2013). O erro de administração de medicamentos
consiste em qualquer evento evitável que pode levar ao uso inapropriado de medicamentos ou
causar dano a um paciente, enquanto o medicamento está sob o controle dos profissionais de
saúde ou pacientes. Existem tipos de erros diferentes, porém, os mais comuns ocorrem
durante o preparo e a administração de medicamentos que são procedimentos desempenhados
pela enfermagem (BARROS, 2015).
Sendo assim, é relevante que a enfermagem tome frente a estas questões e contribua
para melhor adesão às práticas seguras e a utilização de protocolos para a administração de
medicamento, com destaque para a UTI. Estudo realizado em seis unidades de terapia
intensiva de alta complexidade, de hospitais gerais e de ensino, localizados no município de
Salvador, Bahia, identificou 2.869 incidentes relacionados à medicação, prevalência de 97,4%
de internações expostas, sendo 45,5% relacionados à fase da prescrição e 99% dos registros
não apresentavam a conduta dos profissionais de saúde frente ao incidente (FILHO et al.,
2015).
Em outro estudo tendo como local um hospital geral da rede privada, no interior do
Estado de São Paulo, em prontuários dos pacientes utilizando a metodologia causa raiz
resultou em 14 erros de medicação com potencial para causar danos e identificou um total de
83 fatores causais. Com relação às categorias de fatores causais envolvidos com os erros de
medicação, 27 (32,6%) foram relacionados à gestão, 18 (21,7%), ao indivíduo, 16 (19,3%), à
equipe, 10 (12,0%), ao ambiente, 8 (9,6%), à tarefa e 4 (9,6%), ao paciente (TEIXEIRA;
CASSIANI, 2014).
A utilização de protocolos auxiliaria a gestão a melhorar estes índices e sobretudo
diminuir a probabilidade de incidentes ocorrerem. A maioria das instituições pesquisadas no
presente estudo está com os protocolos de quedas, prevenção de úlcera por pressão,
identificação, higienização das mãos e cirurgia segura em andamento.
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Percebe-se uma caminhada mais lenta em relação ao protocolo de segurança na
prescrição, uso e administração de medicamentos o que aumenta os riscos ao paciente e
indicando a necessidade de rapidez na sua implantação. Esta urgência busca sustentação nos
resultados apontados pelo estudo realizado em UTI do Shahid Hospital Sadoughi, na cidade
de Yazd, Irã em que os pacientes foram avaliados quanto à incidência e os tipos de erros de
medicação ocorridos no processo de preparação e administração de medicamentos orais e
constatou que 75% deles experimentaram algum erro de medicação (SOHREVARDI et al.,
2017).
A adoção de protocolos bem como a utilização de instrumentos de avaliação
relacionados às atitudes e percepções da equipe de enfermagem no preparo e administração de
medicamentos pode ser uma estratégia interessante em relação à prevenção da ocorrência de
EA. Neste sentido, Di Muzio et al (2016) criaram um questionário para examinar o
conhecimento, as atitudes e o comportamento profissional dos enfermeiros da UTI e ressaltou
que (80%) dos enfermeiros estão cientes de que o conhecimento apropriado sobre o cálculo da
dose da medicação é essencial para reduzir os erros de medicação durante a fase de
preparação da droga.
Na dimensão Processo, a menor diferença entre as médias foi nos itens 15, 21, 22, 39 e
40, respectivamente, higienizar as mãos, identificar equipos com rótulo das soluções e data de
troca (soluções, sedação e medicamentos vasoativos), identificar bombas de infusão
(soluções, sedação e drogas vasoativas), proteger a pele do paciente do excesso de umidade,
ressecamento, fricção e cisalhamento, e utilizar protocolo de insulinoterapia. O item referente
à higienização das mãos já faz parte do cotidiano dos trabalhadores, especialmente em uma
UTI.
A aproximação das práticas institucionais do que seria o ideal considerando à
higienização das mãos, a identificação, a proteção da pele e os protocolos de administração de
insulina nos permite concluir que estes itens, embora façam parte do dia a dia precisam ser
fortalecidos. Em relação a isso, percebe-se o quanto se tem dificuldade em aumentar a adesão
dos trabalhadores a essas rotinas impactando na mudança da cultura organizacional.
Os itens que apresentaram menor média entre o ideal e o real fazem parte das metas
internacionais para segurança do paciente, indicativo sem dúvidas de que as instituições alvo
da pesquisa estão no caminho correto no que se refere às questões de segurança e na
prevenção de ocorrência de eventos adversos.
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A maioria dos itens ainda possui uma distância maior entre o ideal e o real, o que
reforça o compromisso que as instituições conjuntamente com os trabalhadores deverão
assumir para melhorar as condições de trabalho e adesão às normas e rotinas, bem como
prevenir a ocorrência de eventos adversos e promover a cultura de segurança. Os resultados
da pesquisa demonstraram uma lacuna a ser preenchida em relação a notificação dos eventos
adversos.
Também há necessidade de se melhorar o gerenciamento de risco de acordo com que
se propõe o artigo 35 e 36 da RDC 07/2010, o primeiro destaca que na monitorização e no
gerenciamento de risco, a equipe da UTI deve: definir e monitorar indicadores de avaliação da
prevenção ou redução dos eventos adversos pertinentes à unidade; coletar, analisar,
estabelecer ações corretivas e notificar eventos adversos e queixas técnicas, conforme
determinado pelo órgão sanitário competente. O segundo, que os eventos adversos
relacionados a estes itens devem ser notificados à gerência de risco ou outro setor definido
pela instituição, de acordo com as normas institucionais (BRASIL, 2010).
As instituições deverão ter a capacidade de melhorar a dispensa de medicamentos e
não utilizar siglas na prescrição, utilizar o check-list (montagem de leitos, passagem de
plantão e pendência de exames diagnósticos), os indicadores (grau de gravidade - APACHE,
incidência de extubação acidental, incidência de queda do leito, incidência de não
conformidade na administração de medicações, incidência de infecção hospitalar). Também
deverão implantar o uso dos protocolos (clínicos baseados em evidência) de identificação do
paciente, de discussão clínica diária dos quadros clínicos, de insulinoterapia, de banho de leito
com paciente em ventilação mecânica e uso de drogas vasoativas, de contensão mecânica, de
infusão de hemoderivado, bem como utilizar as escalas (risco de quedas, coma de Glasgow,
intensidade da dor, Braden), a dor como 5º sinal vital e a Sistematização da Assistência de
Enfermagem.
Vincent e Amalberti (2016) destacam que existem muitas causas para a baixa adesão
às normas. Relacionam a boa adesão às normas e aos protocolos, por parte dos trabalhadores,
ao ambiente de trabalho razoavelmente calmo e ordenado, pois, em locais onde há grandes
pressões, os trabalhadores apenas buscam fazer o melhor possível naquelas circunstâncias,
bem como as normas podem ser impraticáveis ou demasiadamente complexas.
Muitos trabalhadores estão expostos diariamente a tais condições, o que indica a
disparidade entre o cuidado que eles gostariam de prestar e a realidade do cuidado que
efetivamente prestam. Entretanto, segundo Vincent e Amalberti “depois de algum tempo
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esses desvios em relação às normas passam a ser cada vez mais tolerados e acabam por se
tornar invisíveis” (2016, p. 18).
Isto pode ser um indicativo de que a gestão tenha que investir mais em educação
permanente aos trabalhadores, pois estes não estão percebendo e identificando situações do
cotidiano em que os erros poderiam ser evitados. A educação permanente pode ser uma
ferramenta importante para diminuir a distância entre o ideal e o real, de acordo com os
resultados da pesquisa, melhorando a qualidade do cuidado, a segurança do trabalhador e do
paciente.
Em relação às variáveis sociodemográficas todas elas apresentaram maiores
percentuais para baixa percepção de predisposição à ocorrência de eventos adversos na
dimensão Processo. Nas laborais, a categoria enfermeiro apresentou diferença estatisticamente
significativa para alta percepção para predisposição a ocorrência de eventos adversos, bem
como o técnico de enfermagem apresentou diferença estatisticamente significativa para baixa
percepção de predisposição à ocorrência de eventos adversos. As demais variáveis avaliadas
apresentaram maiores percentuais para baixa percepção predisposição a ocorrência de eventos
adversos.
As dimensões Estrutura e Processo apresentaram diferentes pontuações em relação às
médias de diferença entre o ideal e o real, demonstrando que as instituições e os trabalhadores
precisam dialogar mais em relação ao cuidado que vem sendo oferecido aos pacientes.
Embora, os resultados não sejam os ideais, eles identificaram muitos pontos positivos que
estão acontecendo e outros que poderão ser mais explorados pelos gestores no sentido de
dinamizar e redirecionar o processo de trabalho.
5.5 RELAÇÃO ENTRE CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE E A
PREDISPOSIÇÃO À OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS
Este é o primeiro estudo que avalia a relação entre os resultados do SAQ e da EPEA.
Desta forma, não foi possível fazer comparações com outros estudos. Nesse sentido, com base
nos referenciais teóricos utilizados, foram tecidas algumas considerações sobre os resultados
alcançados.
Os trabalhadores com alta percepção para cultura de segurança nos domínios Gerência
da unidade (63,4%), Gerência do hospital (72,7%) e Condições de trabalho (68,6%)
apresentaram associação estatisticamente significativa (p<0,05) para baixa percepção para
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predisposição a ocorrência dos eventos adversos na dimensão Estrutura e na dimensão
Processo.
Não obstante, se faz necessário que as instituições redirecionem suas normas e rotinas
no sentido de se aproximarem do ideal pressuposto pelas normas regulamentadoras da
ANVISA ou por programas de acreditação hospitalar que tem como preceitos melhorar a
qualidade da assistência no cuidado à saúde.
Os resultados também indicaram o quanto se torna importante promover a cultura de
segurança em todas as instituições, tanto públicas quanto privadas, preenchendo esta lacuna
existente entre a percepção de cultura de segurança dos trabalhadores e a prevenção da
ocorrência de EAs.
Quando analisados os domínios do SAQ e da EPEA, com exceção do domínio
Percepção de estresse no trabalho, todos apresentaram correlação inversa com as dimensões
da EPEA (Estrutura e Processo). Ou seja, quanto maior a pontuação para a cultura de
segurança, menor foi à distância do ideal para o real. A lógica evidencia coerência nesse
resultado, pois se os trabalhadores percebem positivamente o clima de segurança do paciente,
é esperado que a situação real que envolve tanto a estrutura quanto o processo de trabalho
esteja mais próxima do ideal nas instituições.
Corroborando, em parte, com Vicent e Amalberti (2016, p. 35), “devido a uma
combinação de fatores, o cuidado ideal é difícil de definir e de realizar. As vulnerabilidades
do sistema, as atitudes pessoais, a dinâmica de equipe e várias pressões e restrições externas
se combinam”. Essa combinação faz com que ocorra um distanciamento em relação às
melhores práticas. Então, por mais que seja difícil aproximar o cuidado real do ideal, as
instituições pesquisadas estão em um movimento bem interessante nesse sentido, melhorando
os seus processos podem estar melhorando as suas práticas e colaborando para a promoção de
um cuidado mais seguro.
Nesse sentido, o relatório publicado em 2015, pela Fundação Nacional de Saúde
Americana (NPSF), intitulado: “Livre de danos: acelerar a melhoria da segurança do paciente
quinze anos depois de To Err is Human”, apresenta oito recomendações para uma abordagem
global de segurança. Ao encontro dos achados do presente estudo, destaca-se a recomendação
5, que objetiva abordar a segurança em todo o universo da assistência à saúde, e, propõe que
os pacientes merecem uma assistência segura e que as organizações precisam de melhores
ferramentas, processos e estruturas. E, a partir dessas melhorias oferecerem uma assistência
com segurança e avaliá-la em vários ambientes (NPSF, 2015).
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Assim, o que se mostrou contrário na análise bivariada entre exposição (cultura de
segurança) e desfecho (predisposição a EA), pode estar evidenciando exatamente essa
condição de que as instituições pesquisadas podem estar num movimento de adequação para
que o cuidado ideal realmente prevaleça. Com isso, a diferença entre o ideal e o real tende a
diminuir e os trabalhadores serem classificados com maior percentual na categoria de baixa
percepção para a ocorrência de EA.
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES
O Questionário de Atitudes de Segurança (SAQ), traduzido e validado para a língua
portuguesa, foi o escolhido para avaliar as atitudes e percepções dos trabalhadores de
enfermagem, em relação à cultura de segurança e a Escala de Predisposição à Ocorrência de
Eventos Adversos (EPEA) com a finalidade de avaliar a percepção para predisposição à
Ocorrência de Eventos Adversos. O estudo foi realizado em quatro instituições hospitalares
do interior do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
 Perfil dos trabalhadores
Em relação às características sociodemográficas predominou os trabalhadores do sexo
feminino, com idade entre 24 e 37 anos, casados e com filhos. Dentre os trabalhadores
predominou os trabalhadores sem pós-graduação. A maioria foram técnicos em enfermagem
que trabalham a noite, com um vínculo empregatício e consideraram o trabalho pouco
desgastante.
 Consistência e aplicabilidade do SAQ
Evidenciou-se boa consistência interna do SAQ e seus domínios. O alfa de Cronbach
foi de 0,88 na avaliação da categoria Geral, em relação aos domínios os valores de alfa foram
satisfatórios na Percepção de estresse, Percepção de Gerência da Unidade e do Hospital e
Condições de Trabalho.
O número de respostas "não se aplica" foi mais pronunciado nos itens 24b, 25a, 25b e
27a, e reduziu o número de questionários válidos. As perdas resultaram em no máximo seis
instrumentos, não impactando sobre o todo. Elas foram maiores nos itens relacionados à
atuação da gestão, sinaliza que, a gestão ainda pode estar distante dos trabalhadores. A
segurança do paciente depende diretamente da atuação da gestão, tanto da unidade quanto do
hospital.
Dos seis domínios do SAQ, os domínios Clima de Trabalho em Equipe e Satisfação no
Trabalho apresentaram a média maior ou igual a 75 pontos, sendo considerada avaliação
positiva. Os demais domínios apresentaram avaliação intermediária para a cultura de
segurança, sendo que o domínio Percepção de Gerência do Hospital obteve o resultado mais
baixo (62,5). Na avaliação com os trabalhadores da saúde, observou-se que os enfermeiros
obtiveram altos escores nos domínios Clima de Trabalho em Equipe, Satisfação no Trabalho,
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Percepção de Gerência do Hospital e Percepção do Estresse no Trabalho. Os técnicos em
enfermagem apresentaram percentuais positivos para os domínios Clima de Segurança,
Percepção de Gerência da Unidade e Condições de Trabalho. Estes resultados aproximam-se
aos estudos analisados.
Ao serem comparados os domínios entre as instituições, observou-se pouca
variabilidade nos resultados, com tendência ao mesmo padrão de respostas. Os escores
positivos para todos os domínios não apareceu em nenhum hospital investigado.
Observaram-se bons resultados nos quesitos Clima de trabalho em equipe e Satisfação
no trabalho, indicando que, por mais que existam dificuldades nos ambientes de trabalho, os
profissionais manifestaram o gosto pelo que fazem, valorizaram os colegas e o setor em que
trabalhavam. Cabe lembrar que os resultados obtidos devem considerar a particularidade de
cada instituição, no intuito de delimitar estratégias de atuação em áreas pontuadas
negativamente pelos trabalhadores, com vistas à qualidade e a satisfação no trabalho.
A maioria dos trabalhadores se sentiria seguro de fosse tratado como paciente nas
instituições pesquisadas. Outra constatação importante é que dois terços dos trabalhadores
consideraram que os erros são tratados de maneira apropriada, embora quase a metade acha
difícil discutir e falar sobre os erros que acontecem.
Mesmo assim, a cultura do aprender com os erros está presente no ambiente de
trabalho. Os trabalhadores são quase unânimes em afirmar que são encorajados pelos colegas
a informar preocupações que venham a surgir com o tema segurança do paciente. A maioria
também conhece os meios adequados para encaminhar as questões relativas à ocorrência de
eventos adversos.
Nessa direção, constata-se que os trabalhadores conhecem os meios apropriados para
encaminhamento e comunicação de EA o que colabora para uma mudança de cultura frente ao
erro. Quanto melhor for esse processo de identificação e registro dos erros mais se colabora
para reconfiguração do processo de trabalho afim de prevenir a incidência de EA.
A cultura de segurança nos hospitais pesquisados ainda está em processo de
construção, com demandas e necessidades a serem atendidas a curto, médio e longo prazo. A
curto prazo a urgência na consolidação dos Núcleos de Segurança do Paciente para
organização de um plano de segurança do paciente institucional, a médio prazo o
envolvimento e inserção de todos os trabalhadores das mais diversas áreas nas questões
relativas à segurança, bem como os pacientes, familiares e envolver a sociedade.
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A longo prazo as instituições deverão prover condições para que ocorra de fato uma
mudança de cultura, incentivando a participação de todos. O envolvimento da gestão pela
segurança do paciente, pode melhorar os processos de trabalho, a comunicação entre a equipe
bem como proporcionar EPS fazendo com que os trabalhadores melhorem as suas práticas e
tornem seus cuidados mais seguros.
 Consistência e aplicabilidade da EPEA
A EPEA mostrou-se confiável para a avaliação das atitudes dos Enfermeiros e técnicos
de enfermagem sobre os aspectos da estrutura e processo que podem comprometer a
qualidade do cuidado de Enfermagem em UTI, tendo como indicador de resultado o evento
adverso.
A correlação entre os itens dos instrumentos nos remete a pensar que a cultura de
segurança está implicada diretamente nas questões envolvendo a Estrutura e o Processo
dentro das instituições. A forma como se estrutura e se organiza o processo de trabalho pode
interferir positiva ou negativamente na qualidade da assistência prestada.
 Sobre a Tese defendida
Tanto o SAQ quanto a EPEA foram elaborados com o propósito de avaliar
determinada realidade individualmente. Assim, quando cruzados com outros instrumentos,
faz-se necessário o empreendimento de mais de um estudo para realmente poder verificar o
tipo de relação existente entre eles. Este estudo, na análise bivariada evidenciou associação
contraria a tese aqui defendida de que “os trabalhadores de enfermagem que possuem uma
avaliação positiva da cultura de segurança do paciente em seus vários domínios apresentam
alta percepção quanto à predisposição da ocorrência de eventos adversos”. Na análise de
correlação, pode-se compreender melhor esse resultado. Ou seja, à medida que a pontuação da
cultura de segurança se eleva, a diferença entre o Real e o Ideal quanto às condições de
estrutura e de processo de trabalho deve realmente ser a menor possível.
Quanto menor a diferença identificada por parte dos trabalhadores, mais o processo de
trabalho se aproxima do que se preconiza nos padrões de qualidade interpostos pelos órgãos
governamentais ou de acreditação hospitalar. Por fim, o desafio está posto na medida em que
as organizações poderão dispor destes dois instrumentos, utilizados simultaneamente, para
direcionar suas ações para aproximarem-se mais do ideal. Claro que a gestão deve estar
disposta a quebrar paradigmas e se envolver na lógica de promover uma cultura justa e os
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trabalhadores contribuírem proativamente na consolidação de uma nova perspectiva de
organização do seu trabalho pautada pelo envolvimento e comprometimento.
Nesse sentido, em estudos futuros, sugere-se que a análise estatística da relação entre
esses dois instrumentos seja avaliada como variáveis quantitativas contínuas/discretas. Como
dito anteriormente, esta tese é a primeira que faz a avaliação concomitante, assim outros
estudos são necessários para corroborar esses resultados.
 Execução do estudo
O período de coleta de dados ocorreu de acordo com o previsto com duração de sete
meses. A aceitação das instituições para realização da pesquisa foi satisfatória, embora várias
vezes os coletadores tiveram que retornar ao campo de pesquisa, mas, no geral, obteve-se uma
boa colaboração.
Vale destacar à colaboração dos gerentes de enfermagem e os gestores institucionais,
que permitiram a participação dos trabalhadores durante o seu turno de trabalho,
proporcionando um espaço adequado para preenchimento dos questionários. As recusas dos
participantes foram maiores em uma instituição de ensino, pelo fato de ocorrerem outras
pesquisas simultaneamente.
As recusas que aconteceram nas demais instituições foram pontuais. Acredita-se estar
associada à falta de entendimento e compreensão sobre a importância da realização de
pesquisas e certo medo em relação ao sigilo e o tratamento das informações fornecidas.
Foi encontrada dificuldade em confrontar dados coletados pela EPEA. Por ser um
instrumento relativamente novo, as comparações ficaram prejudicadas, o que limitou a
discussão dos resultados.
Outras pesquisas com esses instrumentos deverão ser realizadas, em outras regiões do
Brasil, como forma de confrontar diferentes realidades e ver se essa correlação inversa se
confirma, visto a importância dos resultados. Os mesmos serão disponibilizados às
instituições.
 Limitações do estudo
Aponta-se como limitações: o viés da temporalidade (delineamento transversal); e o
tamanho restrito da população (limita a generalização dos dados). A utilização do SAQ em
associação com a EPEA para além da população aqui utilizada, considera-se a necessidade de
submetê-los a outras UTI, de hospitais tanto públicos quanto privados, em diferentes regiões
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do Rio Grande do Sul e em outros estados, a fim de estabelecer uma comparação e uma
ampliação da compreensão da atitude dos Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem frente aos
aspectos da cultura de segurança, da estrutura e do processo que podem deflagrar a ocorrência
do evento adverso durante o cuidado de Enfermagem em UTI.
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7 RECOMENDAÇÕES
Dentre as ações a serem desenvolvidas para prevenção da ocorrência de eventos
adversos e o fortalecimento da cultura de segurança nas UTIs, sugere-se: a criação de um
programa de EPS, utilizando situações realísticas durante as capacitações e a criação do NSP
nas instituições que ainda não o instituíram, a fim de envolver todos os trabalhadores e balizar
o conhecimento referente à SP.
Dessa forma, a complementariedade entre essas duas ações favorecerão tanto para que
os trabalhadores discutam mais sobre as questões que envolvem a SP como ter encontros
periódicos de formação que visem à melhoria do processo de trabalho, por exemplo,
(re)discutir sobre a implantação de protocolos, ou de normas e rotinas, sempre com a intenção
de reduzir a ocorrência de EA.
A meta mais urgente, sem dúvida, nas instituições estudadas, é a consolidação do
NSP, pois, metade delas ainda não o instituíram. O NSP, auxiliará na mudança de cultura
dessas instituições. A longo tempo, ele produz conhecimento para os trabalhadores e,
consequentemente, amplia o olhar sobre a SP, preenchendo lacunas, evidenciadas nas
instituições, nos diferentes domínios. A sua implantação, fortalece, por exemplo, o processo
de comunicação dos EA, o treinamento de novos membros da equipe, a adoção de protocolos
e checklists, a melhoria das condições de trabalho e de infraestrutura.
Nesse aspecto, as questões da estrutura e do processo de trabalho são fundamentais,
para que, de fato, as instituições venham a médio prazo melhorarem seus escores relativos à
CS, bem como a qualidade e a segurança no cuidado, tanto para o trabalhador quanto para o
paciente que recebe o cuidado. Sendo assim, o envolvimento e o apoio de todos, em especial
dos gestores, torna-se fundamental na melhoria das atitudes e percepções referentes à CS.
Esses aspectos recomendados, alinhados a mudança de cultura, resultarão, sem dúvida,
na melhoria dos indicadores de qualidade das instituições. Contudo, estas estratégias só terão
êxito, no momento em que todos, trabalhadores, gestores, pacientes e familiares estiverem
envolvidos com a SP.
Por fim, acredita-se fortemente que o empoderamento coletivo, por meio do
conhecimento disposto pelo NSP e a mudança da cultura organizacional se torne a maior
conquista para a SP nas instituições.
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APÊNDICE A – ARTIGOS PUBLICADOS NO SISTEMA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA PUBMED, NO PERÍODO DE 2012 E
2016, BRASIL, 2017
Referência completa

Método/Metodologia

Resultados e conclusões

Examinar os fatores subjacentes e
as propriedades psicométricas da
tradução holandesa do SAQ-AV
em serviços de atenção primária
fora de horas.

Estudo observacional transversal
usando uma pesquisa na web

RESULTADOS: O questionário foi respondido por 853 (43,2%) profissionais de saúde.
Na análise fatorial, foram incluídos 784 respondentes; Principalmente médicos
generalistas (N = 470) e enfermeiros de triagem (N = 189). Os itens foram incluídos nas
análises baseadas no tipo de pergunta e nos resultados de estudos anteriores. Cinco
fatores foram desenhados com pontuação de confiabilidade entre 0,49 e 0,86 e uma boa
validade de construto. Os cinco fatores abrangidos 27 dos 62 questionários itens, com
três a cinco itens por fator. CONCLUSÕES: A tradução holandesa do SAQ-AV, com
cinco fatores, parece ser uma ferramenta confiável para medir a cultura da segurança do
paciente e orientar as intervenções de melhoria da qualidade nos serviços de atenção
primária fora de hora. A estrutura fatorial holandesa diferiu do original SAQ-AV e
outras versões traduzidas. Em estudos futuros, o questionário deve ser validado ainda
mais examinando se há uma relação entre as respostas no SAQ-AV, as experiências dos
pacientes ea ocorrência de eventos adversos.

Medir o nível de cultura de
segurança dos pacientes entre os
profissionais de saúde do hospital
universitário Farhat Hached
Sousse

Estudo descritivo entre todos os
médicos licenciados (n = 116) e uma
amostra representativa de pessoal
paramédico (n = 203), exercendo no
centro hospitalar universitário de
Farhat Hached Sousse (Tunísia). O
instrumento de medição utilizado é
um questionário válido com dez
dimensões de cuidados de segurança.

RESULTADOS: As taxas de resposta foram de 74,1% para os médicos e 100% para os
paramédicos. A pontuação geral de diferentes dimensões varia entre 32,7% e 68,8%. A
dimensão com escore mais desenvolvido (68,8%) foi a percepção de "Frequência e relato
de eventos adversos". Dimensão com menor pontuação (32,7%) foi "Apoio de gestão
para cuidados de segurança". CONCLUSÃO: Nosso estudo nos permitiu concluir que
todas as dimensões da cultura de segurança dos pacientes precisam ser melhoradas entre
os profissionais do nosso estabelecimento. Por conseguinte, são necessários mais
esforços para desenvolver uma CS baseada na confiança, na aprendizagem, na
comunicação e no trabalho em equipa, rejeitando a sanção, a culpa, a criminalização e a
comunicação punitiva.

Paediatr.

Explorar as percepções de
segurança do paciente entre a
equipe de enfermagem em um
hospital terciário na Arábia
Saudita Central em diferentes
unidades de disciplina.

O estudo atual foi conduzido no
príncipe Sultan Cidade médica
militar (PSMMC), um centro
terciário em Riyadh, Arábia Saudita
central. Em novembro de 2014, 500
enfermeiros foram selecionados
aleatoriamente para participar deste
estudo. Duzentos e vinte e quatro
participantes
preencheram
o
questionário com uma taxa de
resposta de 44,8%.

Percepção de profissionais de
enfermagem
acerca
de
segurança do paciente em

Compreender a percepção dos
profissionais de enfermagem de
unidades de terapia intensiva

Trata-se de estudo de natureza
descritiva,
com
abordagem
qualitativa.
Participaram
80

The psychometric properties of
the
'safety attitudes
questionnaire' in out-of-hours
primary care services in the
Netherlands.
Smits M, Keizer E, Giesen P1,
Deilkås EC, Hofoss D,
Bondevik GT.

Patient's safety culture among
Tunisian healthcare workers:
results of a cross sectional
study in university hospital
Cheikh AB, Bouafia N,
Mahjoub M, Ezzi O, Nouira A,
Njah M.

Objetivos

Pan Afr Med J. 2016 Aug
3;24:299

The perception of safety
culture among nurses in a
tertiary hospital in Central
Saudi Arabia.
Alonazi NA, Alonazi AA,
Saeed E, Mohamed S.
Sudan
J
2016;16(2):51-58.

RESULTADOS: A percepção geral de segurança do paciente entre os participantes foi
(57,9%). A maioria (74,1%) achou que o sistema existente é bom para prevenir erros e
apenas um terço indicou que eles têm problemas de segurança do paciente. A maioria
dos participantes estava satisfeita com a cultura existente de segurança do paciente,
incluindo aprendizagem organizacional / melhoria contínua (95,5%), e erros de feedback
e comunicação (76,64%).
CONCLUSÃO: este estudo mostrou que a percepção de segurança do paciente era
subóptima entre os enfermeiros e há várias áreas para melhoria em relação à cultura de
segurança.
RESULTADOS: Quatro classes foram analisadas: necessidades de mudança; ações
diante do evento adverso; concepções sobre cuidado seguro; e ações que integram o
cuidado seguro. Revelou-se que a segurança do paciente é uma consequência da cultura

170
unidades de terapia intensiva.
Costa TD, Salvador PT,
Rodrigues CC, Alves KY,
Tourinho FS, Santos VE.

gerais de hospitais públicos
acerca da segurança do paciente.

Rev Gaucha Enferm. 2016
Nov 16;37(3):e61145.
Psychometric properties of the
Nursing Home Survey on
Patient Safety Culture in
Norwegian nursing homes.
Cappelen K, Aase K, Storm M,
Hetland J, Harris A.

Neste estudo, descrevemos uma
versão norueguesa do NHSOPSC
e avaliamos suas propriedades
psicométricas quando testadas
em uma amostra de pessoal de
saúde em lares de idosos.

profissionais de enfermagem que
desenvolviam atividades assistenciais
em unidades de terapia intensiva
gerais do nordeste do Brasil. Os
dados foram obtidos por meio de
entrevistas semiestruturadas, no
período de maio a junho de 2014.

Avaliar e comparar cultura de
segurança do paciente em dois
departamentos de Obstetrícia e
Ginecologia.

Gupta B, Guleria K, Arora R.
Indian J Community Med.
2016 Jul-Sep;41(3):235-40

Feasibility
of
a
hemodialysis safety checklist
for nurses and patients: a
quality improvement study
Thomas A, Silver SA, Rathe
A, Robinson P, Wald R, Bell
CM, Harel Z.
Clin
Kidney
Jun;9(3):335-42
Exploring

J.

approaches

Determinar a viabilidade de usar
esta lista de verificação durante
cada sessão de hemodiálise por 3
meses.

2016
to

Obter uma visão sobre a cultura

CONCLUSÕES: Os profissionais compreenderam a segurança do paciente como um
conjunto de estratégias que minimiza os riscos de eventos adversos

O teste CFA da solução original de 12 fatores sugeriu que algumas modificações eram
necessárias devido às altas correlações entre três dos fatores latentes
O NHSOPSC foi traduzido para
norueguês e piloto testado antes de
ser distribuído para 12 lares na
Noruega. Dos 671 profissionais de
saúde convidados, 466 (69%)
responderam ao questionário.

BMC Health Serv Res. 2016
Aug 27;16:446.

Patient Safety in Obstetrics
and Gynecology Departments
of two Teaching Hospitals in
Delhi

adotada pelos profissionais.

Uma análise posterior resultou numa solução final de dez factores. O modelo final
mostrou ajuste aceitável aos dados (erro quadrático médio de aproximação = 0,060,
intervalo de confiança de 90%: 0,057-0,063, índice de ajuste comparativo = 0,934,
índice de Tucker-Lewis = 0,926, x2 = 2058,33 df = 765, p <0,001) e carga de factor
aceitável variando de 0,402 a 0,891. Além disso, foram encontradas correlações
moderadas a fortes entre 0,455 e 0,812 entre os dez fatores latentes. Finalmente, foram
encontradas correlações de moderada a alta entre os dez fatores latentes e uma
classificação geral de segurança do paciente no lar de idosos.

Utilizando uma versão padrão
fechada da Pesquisa Hospitalar sobre
a Cultura da Segurança do Paciente
(HSOPS), os respondentes foram
solicitados a responder a 42 itens de
pesquisa,
agrupados
em
10
dimensões e duas variáveis de
resultado em dois hospitais de ensino
terciário em Delhi.

RESULTADOS: A taxa global de resposta ao inquérito foi de 55%. Uma taxa de
resposta positiva de 57% foi vista na percepção geral de segurança do paciente que
variou de muito bom a aceitável. Sessenta e quatro por cento mostraram um trabalho em
equipe positivo em todos os departamentos e unidades hospitalares, enquanto 36%
deram uma opinião afirmativa em relação às transferências interdepartamentais. No
entanto, poucos eventos adversos (0-10) foram relatados nos últimos 12 meses e apenas
38% dos erros por médicos foram relatados. Metade dos entrevistados concordou que
seus erros foram cometidos contra eles. Não houve diferença estatística na cultura de
segurança entre os dois hospitais. CONCLUSÕES: Embora a percepção da segurança do
paciente e padrões de segurança do paciente fosse alta nos dois departamentos dos
hospitais, há muito espaço para melhorias no que diz respeito ao relato de eventos,
feedback positivo e erro não-positivo.

Realizou-se um estudo de séries
temporais prospectivo em um só
centro. Uma amostra de conveniência
de 14 enfermeiros e 22 pacientes em
hemodiálise no centro preponderante
se voluntariou para participar. Todos
os participantes foram treinados na
administração da lista de verificação
Hemo Pause.

RESULTADOS: Houve 799 tratamentos de hemodiálise pré-intervenção (13 de janeiro a
5 de abril de 2014) e 757 pós-intervenção (5 de maio a 26 de julho de 2014). A lista de
verificação foi completada para 556 dos 757 (73%) tratamentos. Entre os enfermeiros de
hemodiálise, 93% (13/14) concordaram que a lista de verificação foi fácil de usar e 79%
(11/14) concordaram que deveria ser expandida para outros pacientes. Entre os pacientes
em hemodiálise, 73% (16/22) concordaram que a lista de verificação os fez sentir mais
seguros e devem ser expandidos para outros pacientes. CONCLUSÕES: A lista de
verificação de segurança do Hemo Pause foi aceitável tanto para enfermeiros como para
pacientes com mais de 3 meses. Nosso próximo passo é difundir esta lista de verificação
localmente e realizar um estudo de métodos mistos para determinar mecanismos pelos
quais seu uso pode melhorar a cultura de segurança e reduzir eventos adversos.

Foram

RESULTADOS: A cultura de segurança em torno de SMT é caracterizada por

realizadas

56

entrevistas
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patient safety: the case of
spinal manipulation therapy
Rozmovits L, Mior S, Boon H.
BMC Complement Altern
Med. 2016 Jun 2;16:164.

The incidence of serious
adverse events in a tunisian
hospital:
a
retrospective
medical record review study.
Grira M, Larbi T, El Ouni A,
Bouslama K, Abdallah M,
Harmel A, Hamzaoui S, M'rad
S.
Tunis
Med.
Dec;93(12):795-9.

2015

atual de segurança em torno do
uso da terapia de manipulação
espinhal (SMT) por profissionais
de saúde regulamentados no
Canadá e explorar percepções de
prontidão para a implementação
de mecanismos formais para
monitoramento
de
eventos
adversos associados

Descrever a epidemiologia de
eventos adversos graves relatados
na divisão da medicina interna no
hospital universitário Mongi
Slim, na Tunísia, para analisar
suas
causas
e
fatores
contribuintes e compará-los com
os relatados na literatura para
estabelecer
estratégias
de
prevenção quando estes Eventos
foram considerados preveníveis.

Harms from discharge to
primary care: mixed methods
analysis of incident reports
Williams H, Edwards A,
Hibbert P, Rees P, Prosser
Evans H, Panesar S, Carter B,
Parry G, Makeham M, Jones
A, Avery A, Sheikh A,
Donaldson L, Carson-Stevens
A.
Br J Gen Pract.
Dec;65(641):e829-37

2015

Descrever a frequência e tipos de
incidentes de segurança de
pacientes associados à alta de
cuidados
secundários
para
cuidados primários, e fatores
contributivos
comumente
descritos
para
identificar
recomendações de prática

telefônicas semi-estruturadas com
líderes profissionais e profissionais
de primeira linha em quiropraxia,
fisioterapia, naturopatia e medicina,
todas as profissões regulamentadas
para realizar SMT nas províncias de
Alberta e Ontário Canadá. As
entrevistas
foram
gravadas
digitalmente para a transcrição
literal.

substancial desacordo sobre seus reais e não supostos riscos. As narrativas concorrentes
intra e interprofissionais nublam ainda mais o quadro da segurança. Os participantes
sentiram que a discussão de segurança às vezes é confundida com a competição por
negócios no contexto da prestação de cuidados de saúde por várias profissões com
marcos de prática sobrepostos. Tanto os líderes profissionais como os profissionais de
primeira linha perceberam múltiplas barreiras à implementação de um sistema de
relatórios de incidentes para SMT. CONCLUSÕES: A abordagem estabelecida de
"medir e administrar" a segurança dos pacientes é difícil de aplicar aos cuidados que são
geograficamente dispersos e entregues por profissionais em várias profissões com
escopos de prática sobrepostos, principalmente em um modelo de taxa de serviço. A
colaboração entre profissões em modelos que permitem aos praticantes compartilhar
informações anonimamente e ajudar os profissionais a aprender com os incidentes
relatados é necessária.

Este estudo retrospectivo coletou os
prontuários de 500 hospitalizações
indexadas aleatoriamente. A revisão
dos registros foi realizada em duas
etapas: detectar hospitalizações onde
um SAE era provável de ter ocorrido
e uma revisão secundária com o
objetivo de confirmar a presença do
SAE, para determinar sua natureza e
sua prevenção.

RESULTADOS: SAE foram detectados em 5,2% das internações com uma
predisposição de 57,7%. Esses eventos foram responsáveis por um prolongamento de
27,0% das internações e incapacidades em 15,4% dos casos. Eles foram a causa da
admissão em 42,9% das internações em que ocorreu SAE. O SAE consistiu em eventos
adversos de drogas em 73,0% dos casos, infecções associadas à saúde em 19,0% dos
casos, procedimentos não cirúrgicos em 4% dos casos e úlceras de pressão em 4,0% dos
casos. A idade eo número de comorbidades foram identificados como os principais
fatores de risco para a ocorrência de SAE. CONCLUSÃO: A consciência da extensão e
gravidade do problema da iatrogenia é necessária porque é um pré-requisito para
estabelecer uma cultura de segurança do paciente entre os cuidadores.

Uma análise de métodos mistos de
598 incidentes de incidentes de
segurança de pacientes na Inglaterra
e no País de Gales relacionados com
a "alta" do Sistema Nacional de
Relatórios e Aprendizagem
Codificação detalhada dos dados
(com 20% de codificação dupla),
resumos de dados gerados por análise
estatística descritiva e análise
temática de uma amostra de casos
especiais. O tipo de incidente, fatores
contributivos, tipo e nível de dano
foram
descritos,
informando
recomendações para a prática futura.

RESULTADOS: Um total de 598 relatórios elegíveis foram analisados. Os quatro temas
principais foram: erros na comunicação de quitação (n = 151; 54% causar danos); Erros
nos encaminhamentos para cuidados comunitários (n = 136; 73% causam dano); Erros
na medicação (n = 97; 87% causam dano); E falta de provisão de cuidados adjuntos,
como curativos (n = 62, 94% causando dano). Os fatores contributivos comuns foram
fatores de pessoal (não seguindo os protocolos de referência); E fatores organizacionais
(falta de diretrizes claras ou processos ineficientes). As oportunidades de melhoria
incluem desenvolver e testar métodos de descarga eletrônica com requisitos mínimos de
informação acordados e sistemas unificados de referência para provedores de cuidados
comunitários; E promovendo uma cultura de segurança com listas de verificação de
"descarga segura", coordenadores de alta e envolvimento da família. CONCLUSÃO:
Houve dano significativo devido a déficits no processo de alta. As intervenções nesta
área precisam ser avaliadas e a aprendizagem compartilhada amplamente
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Medication errors in a neonatal
unit: One of the main adverse
events
Esqué Ruiz MT, Moretones
Suñol
MG,
Rodríguez
Miguélez JM, Sánchez Ortiz E,
Izco Urroz M, de Lamo
Camino M, Figueras Aloy J.
An Pediatr (Barc).
Apr;84(4):211-7.

Apresentar a incidência de ME
(incluindo alimentação) relatada
em nossa unidade neonatal e suas
características e possíveis fatores
causais. É apresentada uma lista
das estratégias implementadas
para a prevenção.

An analysis was performed on the
ME declared in a neonatal unit.

Um total de 511 MEs foram relatados durante um período de sete anos na unidade
neonatal. A incidência na UCI foi de 32,2 por 1000 dias de hospital ou 20 por 100
pacientes, dos quais 0,22 por 1000 dias tiveram sérias repercussões. Os ME relatados
foram: 39,5% de erros de prescrição, 68,1% de erros de administração, 0,6% de reações
adversas aos medicamentos. Cerca de dois terços (65,4%) foram produzidos por drogas,
sendo interceptados 17%. A grande maioria (89,4%) não teve impacto sobre o doente,
mas 0,6% causou danos permanentes ou morte. Os enfermeiros relataram 65,4% das
ME. O fator causal mais comumente implicado foi a distração (59%). Foram realizadas
ações corretivas simples (alertas) e intermediárias (protocolos, sessões clínicas e cursos)
e ações complexas (análise causal, monografia). É essencial determinar o estado actual
da EM, a fim de estabelecer medidas preventivas e, em conjunto com o trabalho em
equipe e boas práticas, promover um CS.

Foram realizados dois estudos
baseados em consenso, nos quais
especialistas e profissionais de saúde
primários de vários estados da UE
classificaram (a) a aplicabilidade ao
seu sistema de saúde de vários
instrumentos existentes de avaliação
da CS e (b) a adequação e utilidade
de um intervalo de indicadores
potenciais de uma cultura positiva de
SP para os cuidados primários.

RESULTADOS: As duas ferramentas existentes que receberam as classificações mais
favoráveis foram a estrutura de segurança de pacientes de Manchester (versão de
cuidados primários MaPsAF) e a Agência para pesquisa de saúde e pesquisa de
qualidade (versão de consultório médico). Foram identificados vários indicadores
potenciais do processo de cultura de segurança. A que emergiu como oferecendo a
melhor combinação de adequação e utilidade relacionada com a coleta de dados sobre
eventos adversos do paciente. CONCLUSÃO: Duas ferramentas, uma quantitativa e
outra qualitativa, foram identificadas como aplicáveis e úteis na avaliação da cultura de
segurança do paciente em ambientes de atenção primária na Europa. Os indicadores de
cultura de segurança na atenção primária devem se concentrar nos processos e não nos
resultados do cuidado

Um estudo transversal foi realizado
em organizações de saúde avaliando:
cultura
de
segurança;
Saúde
organização planos de gestão de
crises para AE graves; Acções
previstas
para
garantir
a
transparência na comunicação com
os doentes (e familiares) que sofrem
de AE; Apoio às segundas vítimas; E
medidas
de
protecção
para
salvaguardar
a
reputação
da
instituição (a terceira vítima)

RESULTADOS: Participaram da pesquisa um total de 406 gestores e coordenadores de
segurança do paciente. A insuficiência de apoio às segundas vítimas foi reconhecida por
71 e 61% dos participantes de hospitais e cuidados primários, respectivamente; Esses
entrevistados relataram que não havia nenhum protocolo de apoio para as segundas
vítimas no local em suas organizações. Quanto às iniciativas de terceira vítima, 35% dos
profissionais de saúde e 43% dos profissionais de atenção primária indicaram que não
existe um plano de gestão de crise para AE grave na sua organização e, no caso dos
cuidados primários, não houve comissão de crise em 34% dos casos. O grau de
implementação das intervenções de apoio às segundas e terceiras vítimas foi percebido
como maior nos hospitais (média 14,1, DP 3,5) do que na atenção primária (média 11,8,
DP 3,1) (p <0,001). CONCLUSÕES: Muitas organizações de saúde espanholas não têm
um segundo e terceiro apoio às vítimas ou um plano de gestão de crises no local para
responder a AE graves.

2016

Measurement tools and process
indicators of patient safety
culture in primary care. A
mixed methods study by the
LINNEAUS collaboration on
patient safety in primary care.
Parker D, Wensing M, Esmail
A, Valderas JM.
Eur J Gen Pract. 2015 Sep;21
Suppl:26-30. d

Identificar instrumentos úteis
para avaliar a cultura da
segurança dos doentes nas
organizações de cuidados de
saúde primários na Europa;
Identificar os aspectos de
desempenho que devem ser
avaliados ao investigar a relação
entre cultura de segurança e
desempenho
em
atenção
primária.

Interventions
in
health
organisations to reduce the
impact of adverse events in
second and third victims
Mira JJ, Lorenzo S, Carrillo I,
Ferrús L, Pérez-Pérez P,
Iglesias F, Silvestre C, Olivera
G, Zavala E, Nuño-Solinís R,
Maderuelo-Fernández
JÁ,
Vitaller J, Astier P; Research
Group on Second and Third
Victims.
BMC Health Serv Res. 2015
Aug 22;15:341.

Identificar e analisar estratégias
de
nível
organizacional
adoptadas tanto em cuidados
primários e hospitais em Espanha
para abordar o impacto da AE
grave sobre a segunda e terceira
vítimas.

173
Patient safety management
from the perspective of nurses
Françolin L, Gabriel CS,
Bernardes A, Silva AE, Brito
Mde F, Machado JP.

Avaliar as ações de gestão da
segurança
do
paciente
desenvolvidas em hospitais, sob a
ótica dos enfermeiros

Trata-se de um estudo descritivo
transversal
do
tipo
survey.
Participaram sete hospitais, dos quais
sete gerentes de enfermagem e 49
enfermeiros coordenadores de setores
(n = 56) responderam ao instrumento
elaborado pelo autor.

RESULTADOS: Mostraram que 100% dos hospitais têm um sistema de notificação de
EAs, 71,4% têm um Comitê de Gerenciamento de Risco e 80% têm discussões sobre os
eventos. Há concordância de que essas discussões levam a mudanças favoráveis para a
segurança dos pacientes. O medo dos funcionários de punição por suas falhas, e o subregistro de eventos foram os aspectos de maior fraqueza encontrados. CONCLUSÃO:
As instituições devem desenvolver políticas organizacionais focadas em estimular a
notificação de eventos e na implementação de medidas voltadas para uma cultura
organizacional não-punitiva.

Este estudo explorou associações
entre a cultura de segurança do
paciente e eventos adversos, e
avaliou
a
validade
das
ferramentas.

Em 2008/2009, realizou-se um
levantamento sobre a cultura de
segurança dos pacientes com a
Pesquisa Hospitalar sobre Cultura de
Segurança do Paciente (HSOPSC)
em dois departamentos médicos em
dois
hospitais
geograficamente
separados do Innlandet Hospital
Trust. Posteriormente, realizou-se
uma análise retrospectiva de eventos
adversos durante o mesmo período
com
a
Ferramenta
de
Desencadeamento Global (GTT). A
CS e os eventos adversos foram
comparados entre os departamentos.

RESULTADOS: Participaram do estudo 185 funcionários e analisados 272 prontuários.
Os escores HSOPSC foram menores e os eventos adversos menos prevalentes no
departamento 1 do que no departamento 2. Nos departamentos 1 e 2, os escores
HSOPSC médios foram de nível 3,62 (0,42) e 3,90 (0,37) (p <0,001) E no nível
hospitalar 3,35 (1,53) e 3,67 (0,53) (ns, p = 0,19), respectivamente. A proporção de
registros com eventos adversos foi de 10/135 (7%) e 28/137 (20%) (p = 0,003),
respectivamente. CONCLUSÕES: Houve uma associação inversa entre a cultura de
segurança do paciente e eventos adversos. Até que o critério de validade das ferramentas
para medir a cultura de segurança do paciente e monitoramento de eventos adversos
tenha sido avaliado, a medição da cultura de segurança do paciente não poderia ser usada
como um proxy para a "verdadeira" segurança.

Foi realizado um estudo transversal.
Realizou-se um inquérito com base
numa amostra aleatória de médicos e
enfermeiros de hospitais e hospitais
de Espanha. Um total de 1087
profissionais de saúde responderam,
610 de PC e 477 de hospitais

RESULTADOS: Um total de 430 profissionais de saúde (39,6%) informaram um doente
de um erro. O relato aos pacientes foi realizado por aqueles com maior cultura de
segurança (Odds Ratio -OR- 1,1, Intervalo de Confiança 95% -CI- 1,0-1,2), enfermeiros
(OR 1,9, IC 95% 1,5-2,3), menores de 50 anos (OR 0,7, IC 95% 0,6-0,9) e pessoal de
cuidados primários (OR 0,6; IC 95%: 0,5-0,9). Um total de 381 (62,5%, 95% IC 5966%) e 346 (72,5%, IC95% 69-77%) de profissionais de saúde primários e de saúde
hospitalar, respectivamente, relataram ter passado pela experiência da segunda vítima,
diretamente Ou através de um colega, nos últimos 5 anos. As respostas emocionais
foram: sentimentos de culpa (521, 58,8%), ansiedade (426, 49,6%), reviver o evento
(360, 42,2%), cansaço (341, 39,4%), insônia (317, 38,0% E persistentes sentimentos de
insegurança (284, 32,8%). Nos médicos, as respostas mais comuns foram: sentimentos
de culpa (OR 0,7 IC95% 0,6-0,8), reviver o evento (OR 0,7, IC95% o.6-0,8) e ansiedade
(OR 0,8, IC95% 0,6- 0,9), enquanto que os enfermeiros mostraram maior solidariedade
em termos de apoio à segunda vítima, tanto no PC (p = 0,019) quanto no hospital (p =
0,019). CONCLUSÕES: EAs causam culpa, ansiedade e perda de confiança nos
profissionais de saúde. A maioria está envolvida em eventos como segunda vítima pelo
menos uma vez em suas carreiras.

Rev Esc Enferm USP. 2015
Apr;49(2):277-83.

Are measurements of patient
safety culture and adverse
events valid and reliable?
Results from a cross sectional
study
Farup PG.
BMC Health Serv Res. 2015
May 2;15:186.

The aftermath of adverse
events in Spanish primary care
and
hospital
health
professionals.
Mira JJ, Carrillo I, Lorenzo S,
Ferrús L, Silvestre C, PérezPérez P, Olivera G, Iglesias F,
Zavala
E,
MaderueloFernández JÁ, Vitaller J,
Nuño-Solinís R, Astier P;
Research Group on Second
and Third Victims..
BMC Health Serv Res. 2015
Apr 9;15:151.

Este estudo avaliou o impacto
das AEs em cuidados primários
(PC) e hospitais em Espanha
sobre as segundas vítimas
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Effect size of contributory
factors on adverse events: an
analysis of RCA series in a
teaching hospital.
Najafpour Z, Jafary M, Saeedi
M, Jeddian A, Adibi H.

O objetivo deste estudo é revisar
os relatórios de RCA para
determinar o tamanho do efeito
de fatores contributivos em
eventos adversos através de uma
perspectiva organizacional

Este estudo foi conduzido em um
hospital terciário de ensino de
cuidados em 2014. O processo de
análise de causa raiz foi retirado da
National Patient Safety Agency
framework.
Foram
calculadas
estatísticas
descritivas
para
determinar
a
distribuição
de
freqüência de fatores contributivos
em cada evento adverso

Após a análise do processo de 16 eventos adversos, foram identificados 38 problemas de
assistência ou prestação de serviços que mostraram que 317 fatores contributivos e
causas subjacentes haviam levado a esses problemas. Assim, os fatores contribuintes
mais importantes foram: fatores de tarefa (20%), fatores de educação e treinamento
(16%), fatores de comunicação (14%) e fatores sociais e de equipe (13%). RCA é um
método eficaz de resolução de problemas usado para identificar as causas raiz de erros
iniciais e encontrar formas de prevenir as recorrências. Neste estudo, a falta de
habilidades efetivas de comunicação de enfermeiros e outros profissionais clínicos ao
interagir com colega e comunicar com os pacientes, ao não cumprimento dos padrões de
provisão de cuidados de saúde, à falta de supervisão adequada na implementação de
diretrizes clínicas e questões relacionadas à cultura organizacional foram Os principais
fatores determinantes que foram considerados para a implementação de medidas
preventivas em relação às especificações hospitalares.

Objetivo:
compreender
a
motivação
da
equipe
de
enfermagem para a notificação de
eventos adversos no ambiente de
trabalho.

Estudo qualitativo, utilizando os
referenciais da fenomenologia de
Alfred
Schutz,
que
oferece
abordagem
sistemática
para
compreensão dos aspectos sociais da
ação humana. Foram realizadas por
meio de entrevistas abertas com 17
enfermeiros e 14 técnicos/ auxiliares
de enfermagem de um hospital
universitário.

Resultados: a motivação foi revelada através de seis categorias: todo tipo de ocorrência
deve ser notificado; a notificação como sistema de auxílio à gestão da assistência; a
cultura da punição em transição; o enfermeiro como responsável pela notificação
voluntária; compartilhar problemas com a administração superior e alcançar qualidade
no processo de trabalho. Notificar permite à equipe de enfermagem compartilhar
responsabilidades com a administração superior e, ainda, estimula ações corretivas.
Considerações finais: o estudo revela a motivação da equipe de enfermagem para a
notificação de eventos adversos, contribuindo para a reflexão das políticas institucionais
voltadas para a SP e nos serviços de saúde.

J Diabetes Metab Disord. 2016
Jul 28;15:27.

Motivos
da
equipe
de
enfermagem para a notificação
de eventos adversos
Paiva MC, Popim RC,
Melleiro MM, Tronchim DM,
Lima SA, Juliani CM.
Rev Lat Am Enfermagem.
2014 Oct;22(5):747-54.

Patient safety culture in
Norwegian primary care: a
study in out-of-hours casualty
clinics and GP practices

Bondevik GT, Hofoss
Hansen EH, Deilkås EC.

D,

Scand J Prim Health Care.
2014 Sep;32(3):132-8.

Iranian nurses' perception of
patient safety culture

Este estudo teve como objetivo
investigar
as
atitudes
de
segurança dos pacientes entre os
prestadores de cuidados de saúde
no
atendimento
primário
norueguês usando o Questionário
de Atitudes de Segurança, tanto
nas clínicas de acidentes fora de
hora (OOH)

Avaliar a cultura de segurança do
paciente em dois hospitais
educacionais iranianos

Estudo transversal. A análise
estatística incluiu regressão linear
múltipla e testes t de amostras
independentes.
Sete clínicas de acidentes OOH e 17
práticas GP na Noruega.
Em outubro e novembro de 2012,
510 provedores de cuidados de saúde
primários que trabalhavam em
clínicas de acidentes com OOH e
práticas GP (316 médicos e 194
enfermeiros) foram convidados a
participar anonimamente.

Estudo descritivo e transversal, uma
pesquisa hospitalar sobre cultura de
segurança do paciente, foi utilizada
em dois hospitais universitários em

RESULTADOS: A taxa de resposta global foi de 52%; 72% dos enfermeiros e 39% dos
médicos responderam ao questionário. Nas clínicas de OOH, os enfermeiros obtiveram
pontuações significativamente mais altas do que os médicos em termos de clima de
segurança e satisfação no trabalho. Os prestadores de cuidados de saúde mais velhos
obtiveram resultados significativamente mais elevados do que os mais jovens em termos
de segurança e condições de trabalho. Nas práticas de GP, os profissionais de saúde do
sexo masculino obtiveram pontuações significativamente mais elevadas do que as
mulheres no clima de trabalho em equipe, clima de segurança, percepções de gestão e
condições de trabalho. Os prestadores de cuidados de saúde nas práticas GP tiveram
pontuações médias significativas mais elevadas sobre os factores de segurança climática
e condições de trabalho, em comparação com aqueles que trabalham nas clínicas OOH.
CONCLUSÃO: Nosso estudo mostrou que os enfermeiros obtiveram pontuações mais
altas do que os médicos, os profissionais de saúde mais velhos obtiveram pontuações
mais altas do que os mais jovens, os GPs masculinos obtiveram melhores pontuações do
que os GPs femininos e os profissionais de saúde.
Os achados da pesquisa demonstraram que ambos os hospitais tinham pontuações baixas
as médias em todas as dimensões da cultura de segurança do paciente. A resposta não
punitiva ao erro, à equipe e à freqüência dos eventos relatados apresentaram os escores
positivos mais baixos das dimensões de segurança do paciente com escores 15,26, 19,26,
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Bahrami MA, Chalak M,
Montazeralfaraj R, Dehghani
Tafti A.

Yazd, no Irã, durante 2012. A
população estudada foi composta por
enfermeiros. Distribuído entre um
total
de
340
enfermeiros
selecionados
aleatoriamente
de
diferentes unidades. De todos os
questionários distribuídos, 302 foram
respondidos.

16,65, 30 e 32,87, 31,10 respectivamente nos Hospitais Shahid Sadoughi e Shahid
Rahnemoon. Também apenas 29,20 e 28,80 por cento dos enfermeiros nos hospitais
Shahid Sadoughi e Shahid Rahnemoon, respectivamente, avaliaram o grau de segurança
do paciente do seu hospital como "excelente" e "muito bom". De fato, os hospitais
estudados tiveram uma diferença estatística em três dimensões da cultura de segurança
do paciente (freqüência de eventos relatados, aprendizado organizacional e pessoal). (P ≤
0,05). O desafio da fraca cultura de segurança do paciente, em hospitais educacionais.
Portanto, a questão deve ser integrada a todos os decisores políticos e iniciativas de
gestão no nosso sistema de saúde, como uma prioridade

-----------------------------------------.

O estudo teve o projeto transversal,
feito sobre um período de um ano em
uma faculdade médica de ensino e
em seus hospitais afiliados. O
instrumento de estudo foi um
questionário anônimo voluntário de 5
pontos Likert e a amostra do estudo
foi selecionada por amostragem
aleatória simples em dois grupos de
clínicos de linha de frente (n = 175) e
enfermeiros (n = 60).

O total de 175 clínicos de linha de frente e 60 enfermeiros completaram a pesquisa para
uma taxa de resposta de 96%. Diferenças estatisticamente significativa foram observadas
entre as duas amostras do estudo em relação a certas declarações de atitude, sendo as
importantes a responsabilidade pelo relatório e o nível de conforto para a divulgação de
eventos adversos. As infecções no local de cirurgia, os erros de medicação e as quedas
de pacientes foram os eventos adversos comumente observados e a falta de comunicação
entre os membros da equipe foi identificada como um fator principal levando a eventos
adversos. Devem ser desenvolvidas intervenções eficazes baseadas em atitudes, onde a
atitude e a cultura dos profissionais de saúde da linha de frente podem ser explicitamente
direcionadas para induzir mudanças comportamentais desejáveis para melhorar a
segurança do paciente.

Avaliar a cultura de segurança
dos residentes de Medicina
Familiar (MIR - Médico Interno
Residente / Estágio Médico e
Residência).

Estudo
descritivo
transversal.
Utilizou-se a versão espanhola do
questionário "Inquérito Hospitalar
sobre a Segurança do Paciente".
Foram determinados os pontos fortes
e oportunidades para melhorar o
serviço do Departamento de A & E.

RESULTADOS: A dimensão mais valorizada foi o trabalho em equipe no departamento
de A & E. Os piores qualificados foram "staffing" e "suporte de gestão". Nenhum dos
inquiridos tinha notificado quaisquer incidentes na unidade. CONCLUSÕES: Entre os
MIR pesquisados há uma falta de conhecimento sobre os canais de notificação de
eventos adversos, bem como uma deficiência de treinamento em cultura de segurança.
Isso deve ser fortalecido na formação de especialistas em Medicina Familiar e
Comunitária.

Investigar como profissionais de
saúde são afetados por seu
envolvimento
em
eventos
adversos, com destaque para o
apoio organizacional necessário,
e a capacidade da organização
em atender a essas demandas.

Foram entrevistados 21 profissionais
de saúde de um hospital universitário
sueco que passaram por um evento
adverso. Os dados das entrevistas
semiestruturadas foram analisados
utilizando-se o software QSR NVivo
para codificação e categorização.

RESULTADOS: Nossos achados corroboram estudos anteriores ao indicar que o
sofrimento emocional, em sua maioria prolongado, sucede os eventos adversos. Além
disso, é possível apontar que o impacto desse sofrimento no profissional de saúde foi
relacionado à resposta da instituição ao evento. A maior parte dos entrevistados não
recebeu auxílio institucional ou, quando alegavam tê-lo recebido, este era desestruturado
e não-sistematizado. Por sua vez, investigações oficiais raramente forneceram feedback
adequado e oportuno aos envolvidos. A ajuda ineficaz e a falta de feedback tornam ainda
mais difíceis processar emocionalmente o evento e dá-lo como encerrado.

Iran Red Crescent Med J. 2014
Apr;16(4):e11894.

A survey of attitude of
frontline clinicians and nurses
towards adverse events.
Chakravarty A.
Med J Armed Forces India.
2013 Oct;69(4):335-40.

Evaluation
of
patient
safety culture among
family
and community medicine
residents in a hospital A& E
department
Jaraba Becerril C, Sartolo
Romeo MT, Villaverde Royo
MV, Espuis Albas L, Rivas
Jiménez M.
An Sist Sanit Navar. 2013 SepDec;36(3):471-7.
Suffering in silence:
a
qualitative study of second
victims of adverse events
Ullström S, Andreen Sachs M,
Hansson J, Ovretveit J,
Brommels M.
BMJ
Qual
Saf.
Apr;23(4):325-31.

2014
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Patient Safety Culture Based
on Medical Staff Attitudes in
Khorasan Razavi Hospitals,
Northeastern Iran
Davoodi R, Mohammadzadeh
Shabestari M, Takbiri A,
Soltanifar A, Sabouri G,
Rahmani S, Moghiman T.

Desde que o estabelecimento de
uma cultura de segurança em
uma organização é considerado
como o primeiro passo na
melhoria da segurança do
paciente, há sempre uma
necessidade de avaliação de
campo atualizado para planejar
melhor as decisões futuras.

Iran J Public Health. 2013
Nov;42(11):1292-8.

Reasons for the persistence
of adverse events in the era of
safer surgery--a qualitative
approach
Kaderli R, Seelandt J, Umer
M, Tschan F, Businger A.
Swiss Med Wkly. 2013 Oct
2;143:w13882.

Avaliar as possíveis razões dadas
pelos médicos certificados pela
persistência de eventos adversos,
apesar
dos
esforços
para
melhorar a segurança dos
pacientes na Suíça.

Realizou-se um estudo descritivodescritivo transversal em 25 hospitais
relacionados
à
Universidade
Mashhad de Ciências Médicas
(MUMS) durante um período de 3
meses de abril a junho de 2012. Um
questionário, desenhado por estudos
prévios de cultura de segurança de
pacientes com validade confirmada e
Confiabilidade, foi utilizado e
distribuído entre uma amostra de 922
funcionários,
escolhidos
aleatoriamente
dos
referidos
hospitais.
Os diretores de clínica em medicina
operatória
na
Suíça
foram
convidados a responder a duas
perguntas sobre as razões para a
persistência de eventos adversos,
bem como as vantagens e
desvantagens da introdução e
implementação de checklists de
segurança cirúrgica. Dos 799
diretores clínicos, os argumentos de
237 (29,7%) foram analisados pelo
método de análise de conteúdo de
Mayring,
resultando
em
12
categorias diferentes.

RESULTADOS: "Aprendizagem organizacional - melhoria contínua" e "trabalho em
equipe dentro da unidade" tiveram a maior porcentagem de resultados positivos como
79,85 ± 12,03% e 71,92 ± 17,08%, respectivamente. Enquanto a "resposta não-punitiva"
aos erros (21,57 ± 6,42) e "staffing" (26,36 ± 16,84) apareceu como os fatores menos
importantes. Não houve relação estatística significativa entre as características gerais dos
hospitais de suplente, incluindo o número de leitos, o nível de instrução ou de
proficiência com o escore geral de cultura de segurança. CONCLUSÃO: A maioria dos
aspectos da cultura de segurança foi relatada como de baixa a moderada em termos de
importância. Se algo precisa ser modificado de forma intervencionista a este respeito, "a
abordagem para enfrentar erros" seria uma escolha sábia. Isso poderia ser conseguido
através do estabelecimento de uma atmosfera de comunicação aberta e aprendizagem
contínua através da eliminação do medo de relatar erros e instalar uma abordagem mais
aceitável nos hospitais

RESULTADOS: As razões potenciais para a persistência de eventos adversos foram
principalmente consideradas como relacionadas ao "indivíduo" (126/237, 53,2%), mas
os diretores de clínicas de alto volume identificaram fatores relacionados ao "grupo e
interações" significativamente mais frequentemente como um Razão (60,2% vs 40,2%, p
= 0,003). As listas de verificação de segurança cirúrgica foram consideradas como tendo
efeitos positivos no "nível organizacional" (47/237, 19,8%), no "nível da equipe"
(37/237, 15,6%) e no "nível do paciente" (40/237, 16,9%), Com uma "falta de vontade
de implementar listas de verificação" como a principal desvantagem (34/237, 14,3%).
CONCLUSÃO: Este estudo qualitativo revelou o indivíduo como o principal
protagonista na persistência de eventos adversos. As condições de trabalho devem ser
otimizadas para minimizar os problemas de interface no caso de cross-covering dos
pacientes, para assegurar o apoio aos estudantes, residentes e estagiários, e para reduzir a
tensão. As listas de verificação são úteis em um "nível organizacional" (por exemplo,
benefícios financeiros, garantia de qualidade) e para esclarecer responsabilidades
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Assessing
patient
safety
culture in hospitals across
countries
Wagner C, Smits M, Sorra J,
Huang CC.

Examinar
semelhanças
e
diferenças
na
cultura
de
segurança do paciente hospitalar
em três países: Holanda, EUA e
Taiwan.

Int J Qual Health Care. 2013
Jul;25(3):213-21.

A cross-sectional study to
identify
organisational
processes associated with
nurse-reported quality and
patient safety.
Tvedt C, Sjetne IS, Helgeland
J, Bukholm G.
BMJ Open. 2012 Dec 20;2(6)

Identificar processos e estruturas
organizacionais que estejam
associados à segurança e
qualidade de enfermagem dos
enfermeiros relatados.

Estudo transversal de três países. Um
questionário, a Pesquisa Hospitalar
sobre a Cultura de Segurança do
Paciente (SOPS Hospitalar), foi
divulgado em todo o país nos Países
Baixos, nos EUA e em Taiwan.

Trata-se de um estudo observacional
transversal utilizando métodos de
levantamento.
Os inquiridos de 31 hospitais
noruegueses com mais de 85 camas
foram incluídos na pesquisa.

O estudo foi realizado em 45 hospitais na Holanda, 622 nos EUA e 74 em Taiwan. Um
total de 3779 profissionais dos hospitais participantes na Holanda, 196 462 dos EUA e
10 146 de Taiwan participaram do estudo. As principais medidas de resultado do estudo
foram 12 dimensões da cultura de segurança do doente, e. Trabalho em equipe,
Aprendizagem organizacional, Abertura de comunicação. A maioria dos hospitais em
todos os três países têm altas pontuações sobre o trabalho em equipe dentro das
unidades. A área com alto potencial de melhoria nos três países é Handoffs e transições.
As diferenças entre países existem nas seguintes dimensões: Resposta não punitiva ao
erro, Feedback e comunicação sobre o erro, Abertura da comunicação, Apoio à gestão
para a segurança do doente e Aprendizagem organizacional - Melhoria contínua. Em
geral, os entrevistados dos EUA foram mais positivos quanto à cultura de segurança em
seus hospitais do que os holandeses e taiwaneses. No entanto, há diferenças ainda
maiores entre hospitais dentro de um país. CONCLUSÕES: Comparação dos dados de
cultura de segurança do paciente tem mostrado semelhanças e diferenças dentro e entre
países. Os três países podem melhorar as áreas de sua cultura de segurança do paciente.
Os países podem identificar e compartilhar boas práticas e aprender uns com os outros.
Todos os enfermeiros que trabalham em atendimento direto ao paciente em uma posição
de 20% ou mais foram convidados a responder à pesquisa. Neste estudo, 3618
enfermeiros das enfermarias cirúrgicas e médicas responderam (taxa de resposta 58,9). O
ambiente de prática de enfermagem foi definido como processos organizacionais e
medido pelo Índice de Trabalho de Enfermagem Revisado e itens da Pesquisa Hospitalar
sobre Cultura de Segurança do Paciente. As avaliações dos enfermeiros sobre a
segurança dos pacientes, a qualidade da enfermagem, a confiança na maneira como seus
pacientes lidam após a alta ea freqüência de eventos adversos foram usadas como
medidas de resultado. O sistema de qualidade, a relação médico-enfermeiro, a gestão da
segurança do doente ea adequação do pessoal foram medidas de processo associadas a
resultados relacionados com o trabalho e relacionados com o doente, mas não
encontramos associações com a participação da enfermeira, educação e liderança. A
maioria das estruturas organizacionais não eram significativas no modelo multinível
exceto as afiliações de enfermeiros ao departamento médico e ao tipo hospitalar.
CONCLUSÕES: As estruturas organizacionais podem ter um impacto menor sobre
como os enfermeiros percebem os resultados relacionados ao trabalho e ao paciente, mas
os resultados neste estudo indicam que há um potencial considerável para abordar o
projeto organizacional na melhoria da segurança do paciente e da qualidade dos
cuidados.
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APÊNDICE B – ARTIGOS PUBLICADOS NA BASE DE DADOS LILACS E MEDLINE, NO PERÍODO DE 2011 E 2016, BRASIL,
2017
Referência completa
CONHECIMENTO
DOS
ENFERMEIROS SOBRE A
CULTURA DE SEGURANÇA
DO PACIENTE EM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Gabriela Camargo Tobias
Ana Lúcia Queiroz Bezerra
Isadora Alves Moreira Thatianny
Tanferri de Brito Paranaguá
Ana Elisa Bauer de Camargo
Silva
J Nurs UFPE on line., Recife,
10(3):1071-9, Mar., 2016

GERENCIAMENTO
DE
RISCO:
PERCEPÇÃO
DE
ENFERMEIROS EM DOIS
HOSPITAIS DO
SUL DE MINAS GERAIS,
BRASIL
Cibele Leite Siqueira
Chayenne de Carvalho e Silva
Jamille Keila Neves Teles
Liliane Bauer Feldman
Rev Min Enferm. 2015 out/dez;
19(4): 919-926

Objetivo

Método/metodologia

Resultados/considerações finais

Analisar as dimensões da cultura
de segurança do paciente no
âmbito organizacional e das
unidades de trabalho e levantar o
conhecimento dos enfermeiros
sobre a cultura de segurança do
paciente

Estudo descritivo-exploratório, com
abordagem qualitativa, realizado em
um hospital de ensino de
Goiânia (GO), Brasil, com 117
enfermeiros. A produção de dados foi
realizada
com
instrumento
autoaplicável
e,
posteriormente,
a
análise
descritiva a partir de categorias
analíticas

Os enfermeiros têm conhecimento sobre a ocorrência de eventos adversos no contexto da prática
hospitalar, sabem que podem ser prevenidos e reconhecem a importância de evidências como
um dos princípios básicos para melhoria da qualidade e segurança da assistência. Conclusão: o
desenvolvimento da cultura de segurança nas instituições de saúde deve ser priorizado pelos
gestores, respaldado pelas políticas institucionais e governamentais com envolvimento dos
usuários e profissionais de saúde.

compreender a percepção dos
enfermeiros
acerca do gerenciamento de risco
hospitalar e analisar as dificuldades
e facilidades encontradas.

Trata-se de um estudo com
abordagem qualitativa, de
caráter exploratório, descritivo, com
a participação de 29 enfermeiros
assistenciais e gerenciais de dois
hospitais de caráter privado e de
grande porte
localizado no interior de Minas
Gerais.
As
entrevistas
foram
audiogravadas, utilizando-se roteiro
semiestruturado. Os dados foram
submetidos à técnica
de análise de conteúdo, resultando
em cinco categorias: deficiência na
conceituação do gerenciamento de
risco, gerenciamento de risco
qualificando a
assistência, necessidade de mudança
de cultura para operacionalização do
gerenciamento
de
risco,
o
gerenciamento de risco percebido
como notificação
e os recursos humanos influenciando
no gerenciamento de risco.

Os resultados mostraram que os enfermeiros relacionam o gerenciamento de risco como
ferramenta de qualidade e segurança na assistência ao paciente. Constatou-se que, mesmo
havendo a comunicação dos eventos adversos, muitas vezes há subnotificação por falta de tempo
no preenchimento dos formulários, sobrecarga de trabalho, medo da represália e punição
mediante o erro. A sensibilização da equipe, os programas de educação permanente e o apoio
diretivo são estratégias sugeridas para avançar nos processos de trabalho.
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PERCEPCIÓN
DEL
PERSONAL
DE
ENFERMERÍA HACIA LA
CULTURA DE
SEGURIDAD
EN
UN
HOSPITAL PEDIÁTRICO EN
MÉXICO
Concepción Meléndez Méndez
Rosalinda Garza Hernández
J. Fernanda González Salinas
Santa Castillo Castillo Sandra
González García Evelia Ruiz
Hernández
Rev Cuid 2014; 5(2): 774-81
Segurança
da
hospitalizada
na
compreendendo
os
adversos sob a ótica do
Acompanhante

Determinar las Fortalezas y
oportunidades de mejora hacia la
cultura de la seguridad con que
cuenta el personal de enfermería
que labora en los diferentes
servicios y turnos del Hospital de
Pediatría de México y el grado
global
de seguridad percibido.

Diseño descriptivo y transversal en
una muestra de
247 enfermeras del hospital de
pediatría.

La media de edad de los encuestados fue de 49 años el 91 % fueron mujeres y el 70 son
enfermeras generales, las dimensiones que califcaron como fortalezas fueron cuatro y ocho de
las doce califcaron como oportunidad de mejora, el grado global de seguridad lo califcaron en el
rango de 7-8 que signifca muy buena. Discusión: Los resultados del estudio diferen de lo
reportado por: diversos autores ya que ellos en sus investigaciones reportaron
como fortaleza las dimensiones que en este estudio califcaron como oportunidad de mejora y
son similares con lo reportado por otros autores en lo que se refere a la notifcación de eventos
adversos y dotación de personal, que en este estudio también califcaron como fortalezas.
Conclusiones: El personal de enfermeria considera que las fortalezas con que se cuenta en el
hospital son pocas y que faltan muchas cosas por mejorar para garantizar la seguridad del
paciente.

Descrever os eventos adversos
identificados pelo familiar/cuidador
em uma Unidade de Tratamento
Intensivo Pediátrico (UTIP).

Trata-se de pesquisa qualitativa
exploratório-descritiva realizada com
treze
familiares/cuidadores em um hospital
pediátrico de Porto Alegre-RS, no
período de março a abril de 2009.
Utilizou-se
a
entrevista
semiestruturada
como técnica de coleta dados que
foram analisados mediante análise do
tipo temática.

Das informações emergiram as seguintes categorias: Falhas no processo de comunicação;
Práticas não seguras relacionadas à atuação profissional; Requisitos para segurança do paciente
na UTIP. A criança
Neste ambiente encontra-se exposta frente à assistência ofertada. Acredita-se que a segurança da
criança hospitalizada em UTIP necessita da
Incorporação de práticas de cuidado seguro como cultura institucional direcionada a prevenir
eventos adversos.

criança
UTI:
eventos

Thiago da Silva
Wiliam Wegner
Eva Neri Rubim Pedro
Disponível
em:
http://www.fen.ufg.br/fen_revist
a/v14/n2/v14n2a14.htm

A segurança do paciente nas
circunstâncias
de
cuidado:
prevenção de eventos adversos
na hospitalização infantil
Wiliam Wegner
Eva Neri Rubim Pedro
Rev. Latino-Am. Enfermagem
20(3):[8 telas]
maio-jun. 2012

Abordagem qualitativa do tipo estudo
de caso
Analisar
como
as
acompanhantes/cuidadoras
e
profissionais da saúde reconhecem
os
eventos
adversos
nas
circunstâncias de cuidado.

Acompanhantes/cuidadores e 23
profissionais da saúde das unidades
de internação pediátrica de um
hospital-escola de Porto Alegre, RS,
Brasil.

Foram considerados EA na percepção das acompanhantes/cuidadoras: a comunicação frágil, a
imprecisão nos diagnósticos médicos e na realização de procedimentos invasivos, a
descompensação da criança na execução de procedimentos, o exame físico superficial, a
contaminação da criança pelo profissional, o número insuficiente de trabalhadores, a
identificação incorreta da criança, a realização de cuidados de competência dos profissionais
pela acompanhante e a exaustão/cansaço da acompanhante/cuidadora. O processo
medicamentoso foi o mais evidente. Os erros de medicação foram confirmados pelos
profissionais como aqueles geradores de elevada preocupação, da mesma forma que destacaram
as acompanhantes/cuidadoras. O uso indiscriminado de antimicrobianos, a realização de
procedimentos invasivos, o manuseio de materiais médico-hospitalares, as quedas ao solo, as
características do crescimento e do desenvolvimento infantil, as restrições no controle de
infecção hospitalar, a quantidade insuficiente de profissionais e a sobrecarga de trabalho, o
processo de comunicação profissional/acompanhante/criança equivocado e deficitário e a exígua
estrutura disponível para a presença da acompanhante foram concebidos como eventos adversos
na ótica dos profissionais da saúde. A interrupção do evento adverso e a intervenção imediata
são condutas praticadas pelos profissionais para minimizar os prejuízos das falhas cometidas. A
notificação e o registro dos erros conjuntamente com a análise coletiva da sua ocorrência
poderiam ser estimulados para o desenvolvimento de a cultura de segurança do paciente. O
reconhecimento e a identificação dos erros foram considerados os primeiros passos para o
desenvolvimento de uma cultura de segurança do paciente, além da possibilidade de se ter o erro
como uma fonte de ensinamentos. É essencial desconstruir a noção de que a falha é individual,
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ampliando o enfoque da equipe/coletividade como corresponsável pelo evento adverso. A
transposição do modelo biomédico para a integralidade da atenção é vista como alternativa para
o crescimento de uma cultura de segurança. A concepção de equipe e trabalho coletivo foi
característica identificada para o desenvolvimento de uma cultura de segurança.

Análise da comunicação de
eventos adversos na perspectiva
de enfermeiros
Assistenciais
Ilse Maria Tigre de Arruda
Leitão,
Roberta
Meneses
Oliveira, Sarah de Sá Leite,
Marina Castro Sobral, Sarah
Vieira Figueiredo, Mariana
Correia Cadete

Analisar
o
processo
de
comunicação de eventos adversos
no contexto hospitalar, sob a
perspectiva
de
enfermeiros
assistenciais.

Qualitativo.
Entrevista semiestruturada com 37
enfermeiros, questões norteadoras
sobre
comunicação/registro
de
eventos adversos.

REVRENE – Revista Da Rede
De Enfermagem Do Nordeste

Cultura De Seguridad Del
Paciente Por Personal De
Enfermería
En
Bogotá,
Colombia.
Olga Gómez Ramírez, Wendy
Arenas
Gutiérrez,
Lizeth
González Veja, Jennifer Garzón
SalaManca,
Erika
Mateus
Galeano, Amparo Soto Gámez.
CIENCIA Y ENfERMERIA
XVII (3): 97-111, 2011
Erros e eventos adversos: a
interface com a cultura de
segurança dos Profissionais de
saúde
Verusca Soares de Souza,
Andressa Morello Kawamoto,
João Lucas Campos de Oliveira,

describe la percepción de dicha
cultura referida por el personal de
enfermería en instituciones
prestadoras de servicios de salud
del tercer nivel de complejidad que
hacen parte del Sistema de
Seguridad
Social en Salud en Bogotá,
Colombia.

Estudio descriptivo,
exploratorio

transversal,

201 profesionales y técnicos en
enfermería
instrumento Hospital Survey on
Patient Safety Culture (HSOPSC).

Abordagem quantitativa
Analisar a cultura de segurança em
relação aos erros e eventos
adversos,
na
percepção
de
profissionais de saúde.

Participaram 71 profissionais de
saúde
Abril e junho de 2014 em três
unidades de um hospital de ensino do
sul do Brasil.

Nesta categoria, encontra-se a maioria das UR, 40 (56,3%), abordando as atitudes tomadas pelos
enfermeiros diante da ocorrência de eventos adversos vivenciados em sua prática. Dentre as
ações, destacaram-se: repreender o responsável pelo erro; estabelecer comunicação eficaz com
os envolvidos sobre o evento; proceder ao registro em impressos e esclarecer sobre normas e
rotinas do serviço para o desempenho de práticas seguras: Outros enfermeiros afirmaram
proceder à comunicação do ocorrido à gerência de enfermagem, acreditando na responsabilidade
desta para com o registro dos eventos adversos e na garantia de uma resolução mais rápida e
eficaz de suas causas e consequências. Desse modo, o primeiro passo para uma comunicação
efetiva de eventos adversos no contexto hospitalar seria a capacitação da equipe de saúde com
foco na taxonomia, nas ferramentas, nas estratégias, nos comportamentos e nos indicadores de
segurança atualmente divulgados a nível nacional e internacional. Observou-se que, apesar do
relato de haver comunicação de eventos adversos na instituição, esta se encontra ameaçada,
tendo em vista que nem sempre há notificação e discussão adequada dos casos. Acrescenta-se o
fato dos enfermeiros não serem unânimes na identificação dos formulários e documentos do
serviço indicados para o registro de eventos adversos, demonstrando inconsistência entre o
discurso e a prática em hospital da rede sentinela. Outro resultado preocupante foi a constatação
de que a cultura punitiva ainda prevalece nas situações que incorrem em erro ou evento adverso,
evidenciada pelos relatos de práticas de repreensão e punição dos membros da equipe de
enfermagem. Nesse contexto, as barreiras comunicacionais implicam em maiores ocorrências
adversas, na medida em que o retorno das informações sobre as consequências geradas pelos
eventos adversos e a proposta de alternativas mais eficazes para seu manejo não ocorre,
impedindo uma resolução a contento.

Los siguientes aspectos que hacen partede la cultura de seguridad y se destacan como relevantes
en la percepción de los participantes: la comunicación oportuna, efectiva y de calidad dentro de
los miembros del equipo de salud para la identificación de oportunidades de mejora en la
correcta atención del paciente. Así mismo la retroalimentación de los errores en la atención y de
sus respectivas alternativas de solución, además de prevenir futuros eventos adversos en el
cuidado del paciente, permite entablar una relación de confanza y compromiso dentro del equipo
de salud encargado del mismo.

O primeiro item da dimensão Feedback e comunicação a respeito dos erros, questiona acerca do
conhecimento dos profissionais em relação às mudanças implantadas em função de eventos
adversos notificados. Destaca-se neste item, a maior concentração de respostas negativas
(“nunca” e “raramente”); e o fato de que a opção “sempre” não foi assinalada (Tabela 2). Tal
dado converge à reflexão de que o retorno aos profissionais quanto às mudanças implantadas
ainda não é uma prática rotineira na instituição. Os profissionais foram questionados se recebem
informações acerca dos erros que ocorrem na unidade e se discutem maneiras de prevenir que as
falhas voltem a acontecer, apenas três profissionais afirmaram que tal conduta é sempre tomada.
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Nelsi Salete Tonini, Luciana
Magnani
Fernandes,
Anair
Lazzari Nicola

Questionário “Hospital Survey on
Patient Safety Culture”. (HSOPSC)

Cogitare Enferm. 2015 Jul/set;
20(3): 475-482

Para tanto, o fato de os profissionais demonstrarem que os entraves que existem no processo de
trabalho não são discutidos, corrobora a percepção de cultura desfavorável à segurança do
paciente. 72,5% dos profissionais consideram que seus erros podem ser usados contra eles; e
65,6% afirmaram ter medo que seus erros sejam registrados em suas fichas funcionais. Os
profissionais entrevistados demonstram que a notificação de erros e eventos adversos não é uma
prática comum na realidade investigada. Um baixo número de notificações de eventos adversos
pode estar relacionado ao sistema adotado pela instituição, que é informatizado e incorre na
necessidade de o profissional identificar-se ao reportar o erro/evento adverso. O baixo número
de notificações de eventos adversos pode ter relação com a percepção dos profissionais quanto
às respostas punitivas às suas falhas.

Motivos
da
equipe
de
enfermagem para a notificação
de eventos Adversos.
Estudo qualitativo
Miriam Cristina Marques da
Silva de Paiva
Regina Célia Popim
Marta Maria Melleiro
Daisy Maria Rizatto Tronchim
Silvana Andréa Molina Lima
Carmen Maria Casquel Monti
Julian
Rev. Latino-Am. Enfermagem
set.-out. 2014;22(5):747-54
Gerenciamento da segurança do
paciente sob a ótica dos
enfermeiros.
Lucilena Françolin, Carmen
Silvia
Gabriel,
Andrea
Bernardes, Ana Elisa Bauer de
Camargo Silva, Maria de Fatima
PaivaBrito,
Juliana
Pereira
Machado
Rev Esc Enferm USP · 2015;
49(2):277-283
Segurança do paciente: como a
enfermagem vem contribuindo
para a questão?
Flávia Danyelle Oliveira Nunes
Lidiane Andréia Assunção
Barros
Roseane Mafra Azevedo
Sirliane de Souza Paiva
Rev. pesqui. cuid. fundam.
(Online); 6(2): 841-847, abr.jun. 2014.

Compreender a motivação da
equipe de enfermagem para a
notificação de eventos adversos no
ambiente de trabalho.

Identificar e avaliar ações de
gerenciamento da segurança do
paciente
desenvolvidas
nas
respectivas instituições.

Caracterizar
as
produções
científicas em periódicos de
enfermagem sobre segurança do
paciente e
identificar as
contribuições dessas produções
para a mesma.

Utilizou
os
referenciais
da
fenomenologia de
Alfred
Schutz,
que
oferece
abordagem
sistemática
para
compreensão dos aspectos sociais da
ação humana.

Abordagem
quantitativa
e
delineamento transversal do tipo
Survey.
Os dados foram coletados por meio
da aplicação de dois instrumentos
estruturados, um para os enfermeiros
responsáveis técnicos (RT) e outro
para os coordenadores

Revisão integrativa nas bases de
dados da Biblioteca Virtual de
Enfermagem utilizando os descritores
em saúde: enfermagem, segurança do
paciente, doença iatrogênica e
eventos adversos.

A maioria dos profissionais desta pesquisa verbaliza acreditar e divulgar a finalidade não
punitiva da notificação de EA, evidenciando a existência do esforço da equipe para que o ato de
notificar seja estimulado e não relacionado a sentimentos e consequências desagradáveis.
Contudo, revelam medo diante do processo investigativo e analítico e referem que a
responsabilização pode ser seguida de orientação ou advertência.

Segundo os enfermeiros coordenadores, em relação à frequência de notifcação de EA, observase que 30 (81,7%) participantes referem notificar quando se trata de um EA com potencial de
prejudicar o paciente e 43 (87,7%) notificam quando ocorre EA que atinge o paciente, mas não
causam danos. Mesmo quando o EA atinge o paciente, observa-se que sete (14,3%)
coordenadores nunca ou raramente relatam. Segundo os enfermeiros coordenadores, 44 (89,8%)
concordam que existe medo por parte da equipe em relação às consequências da notificação e 44
(89,8%) coordenadores concordam que a discussão sobre os erros têm levado a mudanças
positivas.

Em relação à cultura de segurança do paciente é necessário o desenvolvimento de estratégias
capazes de eliminar ou reduzir as barreiras de implementação. Dentre essas proporcionar
condições de trabalho para a equipe de enfermagem, considerando o impacto causado pelos
cuidados prestados por estes profissionais na segurança do paciente.
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Elementos
clave
en
la
implantación de sistemas de
notificación de eventos adversos
hospitalarios en América Latina
José Joaquín Mira, Malhi Cho,
Dolors Montserrat,
Javier
Rodríguez,
Javier
Santacruz
Rev Panam Salud Publica 33(1),
2013
Evaluación de la cultura sobre
seguridad del paciente entre
médicos residentes de Medicina
familiar y comunitaria en un
servicio
de
urgencias
hospitalário
C. Jaraba Becerril, M.T. Sartolo
romeo, M.V. Villaverde Royo,
espuis albas, M. rivas Jiménez
An. Sist. Sanit. Navar. 2013,
Vol. 36, Nº 3, septiembrediciembre
Evaluación de proceso de un
Programa de Vigilancia de
Eventos Adversos Hospitalarios,
Clínica Dávila, Chile.
Alvaro Lefio, Nelly Alvarado
Rev Chil Salud Pública 2011;
Vol 15 (3): 135 - 145

Eventos adversos relacionados a
medicamentos: percepção de
técnicos
e
auxiliares
de
enfermagem
Valéria Lamb Corbellini, Maria
Cristina Lore Schilling, Solange
Fassbinder
Franz,
Tatiana
Gonçalves Godinho, Janete de
Souza Urbanetto
Rev Bras Enferm, Brasília 2011
mar-abr; 64(2): 241-7 .

Elaborar recomendaciones para
diseñar e implantar sistemas de
notificación (SN)
de eventos adversos en base a las
experiencias
de
los
países
latinoamericanos.

Metodología cualitativa
17 expertos nacionales en SN (de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, México y Perú) y 3 expertos de
la Organización Panamericana de la
Salud..

Se recogieron 73 recomendaciones sobre las características que deben poseer los SN y 90 sobre
las barreras y limitaciones. Existió acuerdo en que la seguridad jurídica de los profesionales, la
cultura de seguridad del establecimiento de salud, los incentivos, un sistema ágil para
proporcionar resultados a los profesionales y una taxonomía unificada son temas clave para
implantar con éxito un SN. Los SN deben dirigirse a generar mecanismos de seguridad para
mejorar la atención sanitaria. Los SN deben ajustarse a las necesidades de cada centro. La
oportunidad para aprender de la propia experiencia es la razón de ser de los SN. La
confidencialidad, el anonimato, la voluntariedad, la taxonomía unificada y la seguridad jurídica
de los profesionales son elementos cruciales de los SN.

Estudio descriptivo transversal.

Evaluar la cultura de seguridad de
los MIR de Medicina
de Familia.

Evaluar
el
proceso
de
implementación de un Programa de
Vigilancia de Eventos Adversos de
un hospital privado de Chile
(Clínica Dávila)

Conhecer a percepção de técnicos e
auxiliares de enfermagem sobre
eventos adversos relacionados
a medicamentos.

“Hospital Survey on Patient Safety
Culture”. (HSOPSC)
Se determinaron
las fortalezas y oportunidades de
mejora del servicio
de Urgencias.

estudio de caso como marco
metodológico, creando un marco de
análisis
basado
en
las
recomendaciones de organismos
internacionales e
integrando técnicas cuantitativas y
cualitativas de
recopilación y análisis de la
información.

Pesquisa qualitativa com dez
profissionais técnicos e auxiliares de
enfermagem de uma unidade de
internação clínico-cirúrgica, em um
hospital universitário da cidade de
Porto Alegre, RS, Brasil.

La dimensión mejor valorada fue el trabajo en equipo en urgencias. Las peor calificadas fueron
“dotación de personal” y “apoyo de la gerencia”. Ningún encuestado había notificado incidentes
en el servicio. Existe, entre los MIR encuestados, un desconocimiento de las vías para notificar
eventos adversos, así como una deficiencia formativa en cultura de seguridad. Ésta debería
potenciarse en la formación de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria

Se identifcó una alta congruencia entre el diseño y el marco de análisis construido. Se observó
también una tendencia al alza en la tasa de notifcaciones, siendo la administración errónea de
medicamentos y las caídas (58% entre ambos) las motivaciones principales para desarrollar un
análisis causa raíz (ACR). El 43,8% de causas identifcadas califcó como factores individuales y
sólo en un 15,73%, como factores institucionales/organizacionales. Los entrevistados valoraron
el programa y creen que ha aportado a la cultura de aprendizaje, pero proponen mejorar la
retroalimentación, los espacios de gestión y fortalecer las competencias para el análisis de los
errores de procesos clínicos. El programa ha sido un aporte para colaborar con un clima de
aprendizaje, pero existe un desequilibrio entre los esfuerzos por recopilar información y el
análisis sistémico de la misma. El sistema de notifcación voluntario y anónimo se ha
transformado en un espacio de comunicación organizacional, que excede los objetivos del
programa y que debe ser tomado en cuenta en la implementación de programas similares.

Os resultados evidenciaram que os fatores mais comumente envolvidos em erros de medicação
são a sobrecarga de trabalho, a identificação incorreta do paciente, além de outros fatores
associados. Conclui-se que há necessidade de se desenvolverem ações para favorecer uma
mudança de cultura que garanta a segurança do paciente nas instituições hospitalares.
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Percepción de la cultura de la
seguridad de los pacientes por
personal de enfermeira
Hortensia Castañeda-Hidalgo,
Rosalinda Garza Hernández,
Juana
Fernanda
González
Salinas,
Mercedes
Pineda
Zúñiga, Gloria Acevedo Porras,
Angélica Aguilera Pérez
Ciencia y enfermeria XIX (2):
77-88, 2013
Fortalezas e ameaças em torno
da segurança do paciente
segundo
a
opinião
dos
profissionais de enfermagem
Ángel Alfredo Martínez Ques
César Hueso Montoro
María Gálvez González
Rev. Latino-Am. Enfermagem
18(3):[08 telas]
mai-jun 2010
Cultura de segurança do paciente
em
terapia
intensiva:
Recomendações da enfermagem
Janeide Freitas de Mello,
Sayonara de Fátima Faria
Barbosa
Texto
Contexto
Enferm,
Florianópolis, 2013 Out-Dez;
22(4): 1124-33.
Cultura da segurança do paciente
na atenção primária à Saúde
Fernanda
Paese,
Grace
Teresinha Marcon Dal Sasso
Texto
Contexto
Florianópolis, 2013
22(2): 302-10.

Enferm,
Abr-Jun;

Identifcar las áreas de fortaleza y
oportunidad de mejora continua,
percibidas por el personal de
enfermería en relación a la cultura
de seguridad en la atención de los
pacientes en un Hospital General
del Sistema de Salud, en Tampico,
Tamaulipas, México.

Identificar
barreiras
e
oportunidades que os
profissionais
de
enfermagem
detectam na prática clínica para o
pleno desenvolvimento
da cultura de segurança dos
pacientes e identificar possíveis
áreas de investigação futura.

Sistematizar as recomendações dos
profissionais de enfermagem acerca
da segurança do paciente em duas
Unidades de Terapia Intensiva
adulto na Grande FlorianópolisSC, Brasil, em 2011.

Analisar as atitudes que evidenciam
a cultura da segurança do paciente
pelos profissionais das equipes
da Estratégia de Saúde da Família e
do
Programa
de
Agentes
Comunitários de Saúde.

estudio cuantitativo, descriptivo con
diseño
transversal, realizado en un hospital
de segundo nivel de atención.
Muestra fue de 195 enfermeras,
obtenida en
un muestreo probabilístico por
turnos.
Agency for Healthcare Research and
Quality-AHQR y Cuestionario sobre
seguridad de los pacientes, Hospital
Survey on Patient Safety (HSOPSC).

Uma técnica qualitativa baseada em
uma modificação Delphi composto
de 19
profissionais na área da educação em
enfermagem e cuidados de saúde,
tanto
primários
e
cuidados
especializados.

Estudo quantitativo, tipo survey,
transversal e comparativo
Hospital Survey on Patient Safety
Culture (HSOPSC)

Estudo transversal prospectivo de
natureza quantitativa.
A população do estudo foi
constituída por uma amostra nãoprobabilística
estratificada
por
categoria.
52 agentes comunitários de saúde, 30
técnicos de enfermagem e 14
enfermeiros
SAQ

Las dimensiones percibidas como fortalezas son el trabajo en equipo en la unidad/servicio y
aprendizaje organizacional. Las dimensiones percibidas hacia la mejora continua fueron:
dotación de personal, respuesta no punitiva a los errores, apoyo de la gerencia del hospital en la
seguridad del paciente, percepción de seguridad, problemas en cambios de turno y transiciones
entre servicios/unidades y franqueza de la comunicación. El clima de seguridad fue evaluado
con una media de 7,35. El mayor porcentaje no reporta eventos adversos asociados a la atención
para la salud.
Conclusión: el indicador utilizado permitió identifcar la percepción global del personal de
enfermería hacia la seguridad en la atención del paciente, identifcando seis dimensiones
problemáticas con oportunidad hacia la mejora continua; así como dos dimensiones fuertes
dentro de la cultura de seguridad.

Resultados: Os pontos fracos e ameaças giram em torno de cinco categorias: profissão,
organização e infra-estrutura, indicadores, comunicação e cultura de segurança, e formação
em segurança. As oportunidades para a segurança abrangem seis categorias: Mudança
organizacional, promovendo uma cultura de segurança, formação e desenvolvimento
profissional, relacionamento com os pacientes, a investigação e o planejamento estratégico.
Discussão e Conclusões: Existe uma necessidade de trabalhar para a segurança e as enfermeiras
devem assumir essa liderança.

Resultou da resposta a uma pergunta qualitativa a 97 profissionais de enfermagem, com uma
taxa de resposta de 93,8%, correspondendo a 91 profissionais, sendo obtidas 267
recomendações, categorizadas conforme as dimensões do instrumento utilizado. Houve maior
número de recomendações para as dimensões aprendizado organizacional e melhoria contínua,
com sugestões envolvendo capacitação e treinamento; pessoal em relação ao quantitativo; e
percepção geral de segurança do paciente, indicando melhoria dos procedimentos e processos e
apoio da gestão hospitalar, com ênfase na melhoria dos recursos materiais e equipamentos.
Destacadas por outros estudos, estas recomendações são essenciais para a promoção da
segurança do paciente nas Unidades de Terapia Intensiva estudadas.
Aplicou-se o questionário de Atitudes de Segurança, com 64 perguntas, a uma amostra de 96
profissionais da equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde na cidade de
Florianópolis-SC, a fim de avaliar nove atitudes de segurança. As atitudes Cultura do Trabalho
em Equipe, Condições de Trabalho, Comunicação e Gerência do Centro de Saúde tiveram pValor ≤0,05, evidenciando-se como atitudes significativas da cultura da segurança do paciente.
Contudo, essas mesmas quatro atitudes de segurança foram avaliadas de forma diferente pelos
agentes comunitários de saúde em relação aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Na
amostra analisada das três categorias profissionais, a atitude considerada de maior importância
foi a Segurança do Paciente, já a variável com menor relevância para essas categorias foi a
atitude Erro
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Clima de segurança do paciente:
percepção dos profissionais de
enfermagem
Mayara
Carvalho
Godinho
Rigobello, Rhanna Emanuela
Fontenele Lima de Carvalho,
Silvia Helena De Bortoli
Cassiani, Tanyse Galon, Helaine
Carneiro Capucho, Nathália
Nogueira de Deus.
Acta
Paul
Enferm.
2012;25(5):728-35.

Avaliar a percepção do clima de
segurança dos profissionais de
enfermagem atuantes nas clínicas
médicas e cirúrgicas de um
Hospital
de Ensino.

Estudo transversal, descritivo e com
abordagem quantitativa.
Foi utilizado o Safety Attitudes
Questionnaire (SAQ)

Resultados: A percepção do clima de segurança dos profissionais variou conforme o gênero, a
clínica, a categoria profissional e o tempo de atuação. A satisfação no trabalho foi demonstrada
por todos os profissionais, com escores acima de 75, enquanto o domínio Percepção da Gerência
apresentou valores mais baixos.
Conclusão: A satisfação do profissional, o diálogo e o suporte à equipe por parte da
administração são essenciais para a garantia da segurança do paciente. Conhecer a percepção dos
profissionais de enfermagem sobre o clima de segurança contribui para a melhoria do cuidado
em saúde e para a redução dos riscos ao paciente.
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APÊNDICE C – TESES E DISSERTAÇÕES PUBLICADAS NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES, NO PERÍODO
ENTRE 2011 E 2016, BRASIL, 2017
Tipo de
produção

Referência completa

Objetivos

Abordagem Metodológica (qualiquanti, qualitativa ou quantitativa)

Resultados

Considerações finais
O estudo traz como principais
recomendações às mudanças na
cultura
organizacional
das
instituições de saúde para uma
cultura de segurança, com ênfase no
cuidado em saúde seguro e visão
sistêmica na avaliação da ocorrência
de eventos adversos.

T

WEGNER,
WILIAM.
A
SEGURANÇA DO PACIENTE
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DE
CUIDADO: PREVENÇÃO DE
EVENTOS ADVERSOS NA
HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL '
01/03/2011 156 f. DOUTORADO
em ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

Identificar nos cenários de
atenção em saúde às
circunstâncias de cuidado
que predispõem a criança
hospitalizada a eventos
adversos; Analisar como as
acompanhantes/cuidadoras e
profissionais
da
saúde
reconhecem os eventos
adversos nas circunstâncias
de cuidado; Descrever as
estratégias utilizadas pelos
profissionais da saúde para o
cuidado seguro; Analisar as
circunstâncias de cuidado
que culminam em eventos
adversos sob a ótica da
segurança do paciente.

pesquisa de abordagem qualitativa do
tipo estudo de caso
A entrevista semiestruturada foi a
estratégia utilizada para a coleta das
informações, sendo submetidas à técnica
da análise temática. Para a organização e
o processamento do material empírico,
utilizou-se o software QSR Nvivo versão
7.0.
Estudo observacional prospectivo, de
abordagem quantitativa

Aponta-se a importância de transformações
nas concepções dos profissionais da saúde
sobre os eventos adversos a partir das
circunstâncias de cuidado e a inclusão da
acompanhante/cuidadora como parceira na
segurança da criança hospitalizada, entre
elas: fiscalização e vigilância da
acompanhante; revisão e conferência
permanente em qualquer intervenção do
profissional; cautela e concentração na
execução de procedimentos; o processo de
comunicação
efetivo
profissionalacompanhante-criança; notificação dos
erros; educação permanente em saúde
como estratégia formadora; entre outras
medidas

186

T

T

GONCALVES,
LEILANE
ANDRADE. SEGURANÇA DO
PACIENTE EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA: CARGA
DE
TRABALHO
DE
ENFERMAGEM
E
SUA
RELAÇÃO
COM
A
OCORRÊNCIA DE EVENTOS
ADVERSOS E INCIDENTES '
01/09/2011 176 f. DOUTORADO
em ENFERMAGEM NA SAÚDE
DO ADULTO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

SOUSA, FERNANDA RAPHAEL
ESCOBAR GIMENES DE. A
SEGURANÇA DE PACIENTES
NA ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAMENTOS EM UMA
UNIDADE
DE
TERAPIA
INTENSIVA DE UM HOSPITAL
GERAL
DO
INTERIOR
PAULISTA: A ABORDAGEM
RESTAURATIVA EM SAÚDE '
01/08/2011 231 f. DOUTORADO
em
ENFERMAGEM
FUNDAMENTAL Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE

objetivo geral analisar a
carga de trabalho de
enfermagem de acordo com
as horas de assistência
requeridas pelos pacientes e
a alocação da equipe de
enfermagem, por pacientedia, e sua relação com a
ocorrência
de
eventos
adversos e incidentes, em
quatro unidades de terapias
intensivas
(UTIs)
pertencentes a um hospital
universitário
de
nível
terciário, do município de
São Paulo, Brasil.

Os objetivos do estudo
foram analisar o sistema de
medicação e os processos de
preparo e de administração
de medicamentos de uma
UTI, à luz da abordagem
restaurativa em saúde.

Esta pesquisa foi desenvolvida nas UTIs
do 4º andar (Pronto Socorro e
Hematologia)
e
do
6º
andar
(Pneumologia e Clínica Médica). A
amostra foi constituída por 86 pacientes.
Para a medida das horas requeridas de
cuidado pelos pacientes foi aplicado, nos
40 dias de estudo, o índice Nursing
Activities Score (NAS). Os dados desta
pesquisa foram obtidos da análise diária
dos prontuários, do acompanhamento
diário das visitas médicas e da passagem
de plantão de enfermagem em dois
turnos de trabalho (manhã e noite).

A coleta e a análise dos dados ocorreram
de maneira interativa em todas as fases
da investigação, segundo a orientação
teórica da abordagem restaurativa em
saúde.

Pacientes internados na UTI 4° andar
exigiram maior demanda de cuidado de
enfermagem (15,7 horas) do que os
pacientes da UTI 6° andar (14,7 horas),
com diferença significativa (p=0,008). As
horas disponíveis de enfermagem na UTI
4° andar (16,9 horas) foram inferiores às
do 6° andar (24,4 horas), também com
resultado estatisticamente significativo
(p=0,000). A média da diferença entre as
horas disponíveis de enfermagem e
requeridas de cuidado pelos pacientes foi
maior na UTI 6° andar, quando comparada
com a UTI 4° andar (p=0,000). Nas duas
UTIs ocorreram 1082 eventos adversos e
incidentes, sendo que 865 (79,9%) eram
incidentes e 217 (20,1%) eventos adversos.
O aumento na diferença entre as horas
disponíveis de enfermagem e requeridas de
cuidado pelos pacientes implicou em
aumento da frequência de eventos adversos
e incidentes, por paciente-dia, apenas na
análise conjunta das duas UTIs, com
correlação igual a 0,444 (p=0,000). Das
1165 alocações da equipe de enfermagem
nas duas UTIs, 893 (76,7%) foram
adequadas e 272 inadequadas (23,3%). A
média de eventos adversos e incidentes foi
maior nas alocações inadequadas da equipe
de enfermagem, comparativamente às
alocações adequadas, tanto na UTI 4°
andar (p=0,004), quanto na UTI 6° andar
(p=0,000) e também quando analisadas as
duas UTIs conjuntamente (p=0,000).
Seis temas: Identificando o ambiente
assistencial como contribuinte para a
segurança no preparo e na administração
de medicamentos; Identificando riscos no
ambiente assistencial; Percebendo o
ambiente assistencial como fator de risco
para os acidentes ocupacionais; Tendo que
conviver
com
o
sentimento
de
“impotência”
diante
da
cultura
organizacional vigente; Convivendo com
os improvisos no dia-a-dia do trabalho e
vislumbrando possibilidades de mudanças
no ambiente assistencial.

Observou-se também que nas UTIs
do 4° e 6° andar, quando analisadas
separadamente e em conjunto,
quanto maior a diferença entre as
horas disponíveis de enfermagem e
requeridas
de
cuidado pelos
pacientes nas alocações da equipe de
enfermagem, menor foi a frequência
de eventos adversos e incidentes,
correlações essas significativas. Os
resultados mostraram a importância
de uma adequada distribuição da
equipe de enfermagem para garantia
da segurança dos pacientes críticos.

A partir da construção conjunta do
conhecimento entre pesquisadora e
pesquisados,
os
resultados
forneceram subsídios para pesquisas
futuras e revelaram que os
problemas existentes no sistema
interferem na segurança, tanto do
paciente como do profissional,
devendo a instituição rever a forma
de gerenciar os riscos existentes no
ambiente assistencial.
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T
LIMA, RHANNA EMANUELA
FONTENELE.
ADAPTAÇÃO
TRANSCULTURAL
DO
SAFETY
ATTITUDES
QUESTIONNAIRE PARA O
BRASIL - QUESTIONÁRIO DE
ATITUDES DE SEGURANÇA '
01/11/2011 172 f. DOUTORADO
em
ENFERMAGEM
FUNDAMENTAL Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE
SÃO
PAULO/
RIBEIRÃO
PRETO

realizar
a
adaptação
transcultural
do
Safety
Attitudes
Questionnaire
(SAQ) - Short Form 2006
para a língua portuguesa.

Foi aplicado em seis hospitais de três
regiões do Brasil, Nordeste, Sudeste e
Centro- Oeste. Para a tradução e
adaptação cultural do instrumento
seguiu-se a proposta metodológica de
Beaton et al (2002). A validade de
conteúdo e face foi realizada pela análise
dos juízes e pelo pré-teste. A validade de
construto foi realizada pelas análises
fatorial exploratória e confirmatória e
comparação entre grupos.

T

TEIXEIRA,
THALYTA
CARDOSO ALUX. ANÁLISE
DA
CAUSA
RAIZ
DE
INCIDENTES RELACIONADOS
À SEGURANÇA DO PACIENTE
NA
ASSISTÊNCIA
DE
ENFERMAGEM EM UNIDADES
DE INTERNAÇÃO, DE UM
HOSPITAL
PRIVADO,
NO
INTERIOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO ' 01/12/2012 236 f.
DOUTORADO
em
ENFERMAGEM
FUNDAMENTAL Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE
SÃO
PAULO/
RIBEIRÃO
PRETO

analisar dois tipos de
incidentes relacionados à
segurança do paciente, na
assistência de enfermagem,
que foram notificados em
um hospital geral e privado,
do interior do Estado de São
Paulo, no período de janeiro
a março de 2012, por meio
da metodologia da Análise
de Causa Raiz.

estudo do tipo exploratório

A versão adaptada para a língua
portuguesa do SAQ apresentou alfa de
Cronbach total de 0,89. As correlações
item-total entre os domínios foram
consideradas de moderada a forte, com
exceção do domínio Percepção do
Estresse. A análise confirmatória mostrou
que o ajuste do modelo final dos 41 itens
foi considerado satisfatório. Na análise
fatorial exploratória o item 14, que não
pertence a nenhum domínio na escala
original, foi alocado no domínio PG e os
itens 33, 34 e 35 foram alocados em um
único domínio. O método de comparação
de grupos identificou-se diferença de
médias estatisticamente significativa entre
hospitais e tempo de atuação.
82,3% dos incidentes notificados foram
erros de medicação, e 17,7% foram
quedas. A maioria dos incidentes ocorreu
nas alas de internação, e a equipe de
enfermagem se envolveu em 78,5% dos
incidentes. Os erros de omissão (31,5%),
de horário (22,2%), de técnica de
administração (14,8%) e de dose (14,8%)
foram os principais tipos de erros de
medicação ocorridos. O custo das quedas
foi R$ 91,88 e dos erros de medicação foi
R$
1.188,43.
Os
eletrólitos,
antimicrobianos e analgésicos foram os
principais medicamentos envolvidos nos
erros de medicação. Com relação aos
fatores causais das quedas analisadas,
25,7% foram relacionadas à categoria
paciente, 22,9%, à equipe, 17,1%, ao
ambiente, 14,3%, à tarefa, 11,4%, ao
indivíduo e 8,6%, à gestão. Um total de 83
causas contribuiu com a ocorrência dos
erros de medicação, sendo que a categoria
gestão contribuiu com 32,6% dos erros,
indivíduo com 21,7%, equipe com 19,3%,
ambiente com 12,0%, tarefa com 9,6% e
paciente com 4,8%.

Conclui-se, portanto que a versão
adaptada do Safety Attitudes
Questionnaire para o Português é
considerada válida e confiável em
nossa amostra.

Posteriormente, recomendações para
evitar a ocorrência desses incidentes
na instituição, focando as melhores
práticas, foram propostas.
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FIDELIS, ROZELI EMILIA.
CULTURA DE SEGURANÇA:
AVALIAÇÃO
EM
UMA
UNIDADE DE EMERGÊNCIA
ADULTO ' 01/12/2011 114 f.
MESTRADO
PROFISSIONAL
em ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
SANTA
CATARINA
Biblioteca
Depositária: UFSC

MELLO, JANEIDE FREITAS
DE.
CULTURA
DE
SEGURANÇA DO PACIENTE
EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA:
PERSPECTIVA
DA
ENFERMAGEM '
01/12/2011 166
f. MESTRADO
ACADÊMICO
em
ENFERMAGEM Instituição
de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
SANTA
CATARINA

identificar as atitudes que
evidenciam a cultura de
segurança do paciente pelos
profissionais da equipe de
Enfermagem
de
uma
unidade de emergência
adulto de um hospital de
ensino do sul do país, bem
como identificar os fatores
que podem interferir nesta
cultura de segurança sob a
ótica destes profissionais.

avaliar
a
cultura
de
segurança do paciente sob a
ótica dos profissionais de
enfermagem
de
duas
unidades de terapia intensiva
adulto
na
Grande
Florianópolis/SC, Brasil.

A pesquisa foi do tipo “survey”,
transversal prospectivo, com abordagem
quantitativa, por meio do Questionário
de Atitudes de Segurança (SAQ), sendo
o mesmo aplicado a 20 Enfermeiros, 35
Técnicos de Enfermagem e 7 Auxiliares
de Enfermagem, num total de 62
profissionais, perfazendo um total de
100% da equipe de Enfermagem da
unidade.

Trata-se de um survey exploratório e
descritivo
do
tipo
transversal,
prospectivo e comparativo de natureza
quantitativa. As respostas à questão
qualitativa
foram
categorizadas
conforme as dimensões do Hospital
Survey on Patient Safety Culture e
analisadas por meio de estatística
descritiva.

pode-se observar que a atitude com média
mais elevada em todas as categorias
profissionais foi a Satisfação no Trabalho
(Enfermeiros:
78,25;
Tecnicos
de
Enfermagem: 75,28 e Auxiliares de
Enfermagem: 66,42). Em relação à
porcentagem de atitudes positivas para
segurança e escores médio das escalas por
profissão
70%
dos
enfermeiros
apresentaram percepções positivas sobre a
satisfação no trabalho, comparado com
60% dos técnicos de enfermagem; os
auxiliares
de
enfermagem
não
apresentaram percepção positiva desta
atitude. Outras diferenças entre os
profissionais não foram estatisticamente
significantes, mas de destaque pelos baixos
escores. Também se destacam a correlação
CTE e CT (0,62, p<0,01). Além disso,
apresentaram-se correlações negativas
fracas entre ST e RE (0.4, P<0.01) e RE e
PG (-0.41, P<0.01).
Após exclusão de 11 questionários por
estarem incompletos, foram analisados 86
questionários, obtendo-se uma taxa de
respostas de 83,49% (19 enfermeiros, 60
técnicos e 07 auxiliares); já a questão
qualitativa foi respondida por 91
profissionais (88,35%). As dimensões que
tiveram maiores percentuais de avaliação
positiva foram trabalho em equipe dentro
das unidades (62,8%), expectativas e ações
de promoção da segurança do paciente do
supervisor / gerente (49,1%) e aprendizado
organizacional, melhoria contínua (46,1%).
As dimensões com menores percentuais de
respostas positivas foram: apoio da GH
para a SP (13,6%) respostas não punitivas
aos erros (17,4%) e percepção geral de SP
(25,9%). Houve diferenças significativas
nos percentuais de resposta positiva entre
as duas UTIs para as dimensões pessoal e
comunicação a respeito de erros em nível
de significância de 10%. Observou-se
correlações moderadas a fortes (Pearson de
r=0,651 a r=0,838) entre os itens que
avaliam a frequência de eventos relatados,
demonstrando que quando há tendência do

Foram
fornecidas
126
recomendações para melhoria da
segurança do paciente, sendo que
estas
foram
agrupadas
por
similaridade, resultando em 10
fatores
distintos:
educação
continuada e capacitação; qualidade
dos
materiais;
comunicação;
estrutura física da unidade; atenção
durante o trabalho; implementação
de barreiras contra erros e eventos
adversos; adequação quantitativa de
profissionais à carga de trabalho;
supervisão médica e de enfermagem;
humanização do cuidado e trabalho
em equipe.

Foi identificado que capacitação e
treinamento, melhoria dos processos
de trabalho, incluindo-se criação de
protocolos, disponibilização de
materiais e equipamentos em
quantidade e qualidade bem como
quantitativo
adequado
de
profissionais,
são
necessidades
prementes evidenciad
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MARTINS, REGIANE PEREIRA.
PERCEPÇÃO
DA
EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR ACERCA
DE
FATORES
INTERVENIENTES
NA
OCORRÊNCIA DE EVENTOS
ADVERSOS EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
01/05/2011 113
f. MESTRADO
ACADÊMICO
em
GERENCIAMENTO
EM
ENFERMAGEM Instituição
de
Ensino: UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

CAPUCHO,
HELAINE
CARNEIRO.
SISTEMAS
MANUSCRITO
E
INFORMATIZADO
DE
NOTIFICAÇÃO
VOLUNTÁRIA
DE INCIDENTES EM SAÚDE
COMO BASE PARA A CULTURA
DE SEGURANÇA DO PACIENTE'
01/07/2012 155 f.DOUTORADO
em
ENFERMAGEM
FUNDAMENTAL Instituição
de
Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO/
RIBEIRÃO
PRETO Biblioteca
Depositária:
BIBLIOTECA
CENTRAL
CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO USP

analisar a percepção da
equipe multidisciplinar de
um hospital universitário
acerca
de
fatores
intervenientes na ocorrência
de eventos adversos(EA) e
relacionar
os
fatores
intervenientes na ocorrência
de EA com as dimensões de
qualidade de Parasuraman,
Zeilthaml e Berry.

comparar
um
sistema
manuscrito e um sistema
informatizado
de
notificações voluntárias de
incidentes e queixas técnicas
relacionadas
à
saúde,
implantados em um hospital
de ensino do interior de São
Paulo, por meio da análise
documental das notificações
encaminhadas.

Trata-se de um estudo exploratóriodescritivo, de abordagem quantitativa,
com coleta prospectiva de dados.
Foi realizado em um hospital terciário de
grande porte, interior do Estado de São
Paulo.

profissional de informar o erro, este
informa desde o erro mais simples e que é
corrigido antes de acontecer até o erro que
efetivamente
ocorreu.
Dentre
267
recomendações para melhorar a SP nas
duas UTIs, a maioria estava voltada para as
dimensões aprendizado organizacional e
melhoria contínua (19%); pessoal (16,5%),
percepção geral de SP (16%); apoio da
gestão hospitalar para a SP (14,6%).
Na caracterização dos profissionais
verificou-se que a população constituiu-se,
em sua maioria de adultos jovens, 74,5%
eram do sexo feminino e que 31,6%
apresentavam pós-graduação latu senso. A
percepção dos profissionais acerca dos
fatores intervenientes na ocorrência de EA
relacionados às dimensões de qualidade,
que se destacaram foram: responsividade
com o direito à recusa do usuário à ser
submetido á procedimentos, empatia com
satisfação dos usuários e confiabilidade
referente à indicação da instituição. Dentre
os participantes, as categorias profissionais
que mais expressaram sua percepção foram
os analistas clínicos, farmacêuticos e
enfermeiros. Os EA mais citados pelas
categorias foram os efeitos patológicos
esperados ou inesperados em bula para
tratamento medicamentoso, erro de
medicação e queda.
Os sistemas foram comparados quanto à
quantidade e qualidade das notificações,
categoria dos profissionais notificadores,
motivos e características dos incidentes
relacionados aos medicamentos. O
presente estudo demonstrou que as
notificações encaminhadas por meio de
sistemas manuscrito e informatizadas
podem ser utilizadas para identificação de
incidentes, mas é possível que o segundo
sistema seja mais vantajoso do que o
primeiro, por ter apresentado aumento do
número de notificações em 58,7%;
aumento da taxa de notificação em 62,3%;
maior qualidade dos relatos, especialmente
quanto à classificação e descrição da
gravidade do incidente, e descrição do
paciente; eliminação da ilegibilidade e de

Por conseguinte, esta pesquisa
possibilitou conhecer a percepção da
equipe multidisciplinar acerca dos
fatores intervenientes na ocorrência
de EA, fornecendo subsídios para a
reformulação
dos
processos
assistenciais e gerenciais com foco
no gerenciamento de risco.

A
implantação
do
sistema
informatizado
de
notificações
voluntárias de incidentes na saúde
como base para a cultura de
segurança do paciente no sistema de
saúde brasileiro parece ser uma
estratégia viável e totalmente
necessária para o gerenciamento de
riscos e a qualificação da assistência,
tendo este trabalho contribuído para
nortear como deve ser o processo de
notificação voluntária de incidentes e
queixas técnicas em saúde.
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CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO E
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ADVERSOS
(EPEA)
01/02/2012 98
f. MESTRADO
ACADÊMICO
em
ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

construir,
validar
e
normatizar a Escala de
Predisposição à Ocorrência
de
Eventos
Adversos(EPEA). A EPEA
foi construída como um
escala do tipo Likert,
buscando avaliar as atitudes
dos enfermeiros sobre os
aspectos da estrutura e
processo
que
podem
comprometer a qualidade do
cuidado de enfermagem em
UTI, tendo como indicador
de resultados o evento
adverso (EA).

Foi realizada a validação de conteúdo do
instrumento por meio da técnica de
análise de juízes e análise semântica. A
EPEA resultante desta etapa continha 34
itens agrupados em três dimensões:
estrutura (18 itens), processo (43 itens) e
resultado (3 itens). Os locais da
investigação foram seis unidades de
terapia intensiva de alta complexidade de
hospitais gerais e de ensino, sendo três
hospitais públicos e três hospitais
filantrópicos localizados no município de
Salvador, Bahia. A amostra do estudo de
validação da EPEA compreendeu 128
enfermeiros, sendo a grande maioria do
sexo feminino (90,6%). Destes, 63
(49,2%) trabalhavam em UTI públicas e
65 (50,8%) nas UTI filantrópicas.

rasuras; ampliação da participação dos
diferentes profissionais de nível superior e
de profissionais de nível médio e básico,
especialmente técnicos e auxiliares de
enfermagem; favorecimento de relatos de
incidentes que causaram danos aos
pacientes, especialmente os moderados e
graves; favorecimento de relatos de
incidentes relacionados aos medicamentos
potencialmente perigosos, de relatos de
reações
adversas
e
inefetividade
terapêutica, de erros de omissão, de
administração de medicamento não
autorizado, de dose, erro de técnica de
administração e não adesão do paciente, e
também de erros de medicação mais
graves, incluindo os que causaram danos
aos pacientes; favorecimento de relatos de
suspeita de inefetividade terapêutica de
medicamentos.
Foram retirados seis itens da abordagem
estrutura e nove itens da abordagem
processo por apresentarem cargas fatoriais
inferiores a 0,30. O total da variância
explicada para as duas abordagens
(estrutura = 22,85%; processo = 23,89%)
após a extração destes itens reflete um bom
grau de representação em relação ao traço
latente. O exame da fidedignidade da
EPEA através do alpha de Cronbach
obteve como resultado os seguintes
coeficientes:
0,796
indicando
boa
confiabilidade para 12 itens da abordagem
estrutura, e 0,919 indicando boa
confiabilidade para 34 itens da abordagem
processo. Tais resultados demonstram um
bom nível de consistência interna do
instrumento. Para a normatização dos
escores da EPEA foi utilizada uma norma
intragrupo com a definição de três faixas
percentílicas, por abordagem, para
avaliação da atitude dos Enfermeiros frente
às condições que predispõem a ocorrência
de eventos adversos em UTI: baixa
percepção (x < 50), média percepção (50 ?
x ? 75) e alta percepção (x > 75).

Tendo por base seus indicadores
psicométricos, verifica-se que a
EPEA pode ser considerada uma
medida válida para avaliar as
atitudes dos enfermeiros frente aos
fatores que podem predispor a
ocorrência dos eventos adversos em
UTI.
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LUIZ,
RAISSA BIANCA. A
CULTURA DE SEGURANÇA
DO
PACIENTE
EM
UM
HOSPITAL DE ENSINO DE
MINAS GERAIS' 20/12/2013 138
f. Mestrado em ATENÇÃO À
SAÚDE Instituição de Ensino:
Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, Uberaba

Avaliar
a
cultura
de
segurança do paciente, na
perspectiva dos profissionais
da equipe de saúde, em um
hospital de ensino do
Triângulo Mineiro.

Trata-se de um estudo observacional,
seccional e com abordagem quantitativa,
realizado com 556 profissionais. Esta
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
sob Parecer nº 2306. Os dados foram
coletados com os profissionais da saúde
vinculados à UFTM e à Fundação de
Amparo e Pesquisa de Uberaba,
utilizando-se
o
Safety
Attitudes
Questionnaire (SAQ), traduzido e
validado para o idioma português, Brasil.
Para análise dos dados, utilizou-se o
software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS). As variáveis
qualitativas foram analisadas segundo
estatística descritiva, e, para as
quantitativas, foram utilizadas medidas
descritivas de centralidade e dispersão.

Verificou-se que a
maioria dos
profissionais estudados era do sexo
feminino (76,6%), prestava assistência aos
pacientes adultos (54,0%), possuía cargos
somente assistenciais, lotados na área
crítica (51,5%), sem curso de pósgraduação (57,6%), sem outros vínculos
empregatícios (70,9%) e vinculados à
UFTM (53,8%). Houve maior proporção
de profissionais com cinco a dez anos na
especialidade (24,1%) e de 11 a 20 anos de
tempo na instituição (29,0%) e de tempo
de formação (31,8%). O escore geral do
instrumento foi de 61,8 (DP=13,7) e
mediana 63,3, o domínio com melhor
escore foi a ST 80,5 (DP=17,7) e mediana
85,0, e os domínios com menor escore
foram o da PGU e PGH (média 54,4; DP=
19,5; mediana 52,3) e o das CT (média
53,5; DP= 26,3; mediana 50,0). O setor de
atuação com o melhor escore geral foi o
serviço de hemoterapia (78,3; DP= 7,7) e o
pior, o serviço de padronização de
materiais (32,4). Entre os profissionais, a
categoria fonoaudiólogo apresentou o
melhor escore geral (71,5), e a categoria
terapeuta ocupacional, o pior escore (28,8).
As variáveis que apresentaram associações
significativas, na análise bivariada, foram a
atuação profissional, o tempo de atuação
na especialidade, o tempo de formação, o
tempo na instituição, a categoria
profissional e o vínculo institucional. Na
análise de regressão linear múltipla, foi
encontrada como preditor a variável
atuação
profissional
(profissionais
assistenciais e não assistenciais) para o
domínio, PGU e PGH, sendo que os
profissionais não assistenciais tiveram
melhor percepção para este domínio em
relação aos assistenciais (p=0,01).

A identificação dos domínios que
precisam ser aprimorados, dentro da
instituição e entre os profissionais
assim como para avaliação da
cultura de segurança organizacional,
permite nortear a construção de
estratégias que garantam a segurança
do paciente nas organizações de
saúde.
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ARBOIT, EDER LUIS. Incidentes
de segurança relacionados à
terapia
medicamentosa:
percepções de profissionais de
enfermagem de terapia intensiva'
10/12/2014 124 f. Mestrado em
ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA,
Santa Maria

analisar as percepções de
profissionais de enfermagem
atuantes em unidade de
terapia intensiva sobre a
ocorrência de incidentes de
segurança relacionados à
terapia
medicamentosa;
identificar os fatores que
interferem para a ocorrência
de incidentes de segurança
relacionados
à
terapia
medicamentosa; conhecer as
estratégias adotadas pelos
profissionais de enfermagem
atuantes em unidade de
terapia intensiva para a
prevenção e controle dos
incidentes de segurança
relacionados
à
terapia
medicamentosa.
.

Método: pesquisa exploratório-descritiva
com abordagem qualitativa, realizada em
um hospital de médio porte do Sul do
Brasil.
Entrevistaram-se
quatro
enfermeiros
e
11
técnicos
de
enfermagem da unidade de terapia
intensiva adulto. A coleta de dados
ocorreu nos meses de fevereiro e março
de 2014, por meio de entrevista
semiestruturada e os dados foram
submetidos à Análise de Temática.

As informações obtidas junto aos
participantes foram agrupadas em três
categorias: a) percepções de trabalhadores
de enfermagem atuantes em uma unidade
de terapia intensiva, sobre a ocorrência de
incidentes de segurança relacionados à
terapia medicamentosa; b) fatores que
interferem para a ocorrência de incidentes
de segurança relacionados ao uso de
medicamentos em terapia intensiva; c)
estratégias adotadas pelos trabalhadores de
enfermagem para redução dos incidentes
de segurança relacionados ao uso de
medicamentos em UTI. Os entrevistados já
ouviram falar sobre o tema, porém
demonstram incertezas quanto aos
conceitos de incidente de segurança,
evento adverso e erros de medicação.
Citam que já vivenciaram alguma situação
de incidentes de segurança com relação à
terapia medicamentosa e a conduta adotada
consiste na comunicação do evento ao
enfermeiro e a intensificação dos cuidados
ao paciente, a fim de minimizar as
consequências do erro e promover o
restabelecimento das funções orgânicas.
As rotinas de trabalho, a complexidade do
quadro clínico dos
pacientes,
a
fragmentação do cuidado, a estrutura
física, a pressa, a sobrecarga de trabalho,
falta de reconhecimento e falta de atenção
são alguns dos fatores citados que
contribuem, para facilitar a ocorrência dos
incidentes. No entanto, a passagem de
plantão, a atenção, a conferência da
prescrição médica e dos rótulos da
medicação, a identificação do paciente e os
cinco certos da medicação são apontados
como fatores humanos que podem auxiliar
para minimizar a ocorrência destes. A
conferência da prescrição médica e dos
rótulos da medicação, não administração
de medicamentos em caso de dúvidas,
identificação adequada do paciente e da
medicação foram citadas como estratégias
para a prevenção da ocorrência de
incidentes de segurança.

Conclusões:
evidencia-se
a
necessidade de aperfeiçoamento
constante dos trabalhadores, bem
como a definição de conceitos e a
uniformização das condutas diante
dos incidentes de segurança. Além
disso, é de fundamental importância
a implantação de um sistema de
notificação voluntária em que o
profissional não necessite se
identificar,
além
do
acompanhamento e orientação por
parte do enfermeiro aos técnicos de
enfermagem quanto ao preparo e
administração de medicamentos.
Estas são algumas das ações que se
constituem em valiosas ferramentas
para a qualificação do cuidado,
promovendo a satisfação dos
trabalhadores e a cultura de
segurança ao invés da cultura
punitiva
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MACHADO, SABRINA DA
COSTA. Segurança do Paciente no
Cotidiano da Assistência de
Enfermagem em Terapia Intensiva:
compreendendo o erro humano'
12/08/2015 271 f. Doutorado em
ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
RIO
DE
JANEIRO, Rio de Janeiro

NAUDERER,
TAIS
MARIA. CLIMA
DE
SEGURANÇA
ENTRE
TRABALHADORES
DE
ENFERMAGEM EN UNIDADES
DE INTERNAÇÃO ADULTO'
31/08/2015 160 f. Doutorado em
ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE,
Rio Grande

Caracterizar os erros no
cotidiano da assistência de
enfermagem
no
CTI;
Analisar as falhas ativas e as
condições latentes presentes
na
assistência
de
enfermagem e relacionadas
às situações de erro no
cotidiano do CTI; e Discutir
as medidas reativas e
proativas referidas pela
equipe de enfermagem para
a prevenção e notificação de
erros no cotidiano do CTI.

avaliar elementos da cultura
de segurança em um hospital
universitário, mediante a
análise de seus aspectos e
sua potencial repercussão na
qualidade do cuidado, a
partir da mensuração do
clima de segurança presente
entre
trabalhadores
de
enfermagem atuantes em
unidades
de
internação
adulto.

Abordagem
qualitativa,
método
exploratório e descritivo. Cenário: CTI
de um hospital público federal, do
município do Rio de Janeiro, integrante
da Rede Brasileira de Hospitais
Sentinela. Participantes do estudo: 36
componentes da equipe de enfermagem
do CTI, selecionados de acordo critérios
de inclusão e exclusão pré-estabelecidos.
Coleta dos dados: entrevistas individuais
e observação participante no período de
julho a setembro de 2013. Análise dos
dados: através dos programas EpiInfo™
e ALCESTE®. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelos Comitês de Ética em
Pesquisa das instituições proponente e
coparticipante conforme pareceres os
229.926 CEP EEAN/UFRJ e 000.493
CEP HFSE.

Trata-se de um estudo quantitativo, que
foi desenvolvido em um hospital
universitário situado no município de
Porto Alegre, em 12 unidades de
internação adulto. Participaram 229
trabalhadores de enfermagem, que
preencheram o Questionário de Atitudes
de Segurança (SAQ). As médias dos
escores obtidos tiveram associação
verificada com variáveis selecionadas e
com resultados de 12 indicadores de
qualidade assistenciais e gerenciais das
unidades onde os participantes atuam. O
tratamento dos dados foi realizado por
meio de estatística descritiva e
inferencial.

Foram organizados em três classes
temáticas: O erro na assistência de
enfermagem em terapia intensiva; Falhas
ativas e condições latentes relacionadas ao
erro na assistência de enfermagem no CTI;
e Medidas reativas e proativas adotadas
pela equipe de enfermagem frente ao erro
no CTI. Os principais erros identificados
foram erros de medicação, não elevação
das grades do leito, perda de cateteres,
sondas e drenos, e uso inadequado de
Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), cuja ocorrência foi citada por 83%
dos entrevistados. As principais condições
latentes identificadas foram formação
profissional deficiente, falta de programas
de capacitação profissional, e sobrecarga
de trabalho, influenciando na formação de
falhas ativas, como: lavagem das mãos
inadequada, falta de uso de EPI,
sobrecarga
profissional.
Quando
combinadas, as falhas ativas e condições
latentes contribuem para a ocorrência do
erro no cotidiano assistencial. Frente à
ocorrência do erro, os profissionais buscam
medidas reativas como identificar a
ocorrência, sanar os possíveis danos, e o
bem estar do paciente, ou omitir o erro na
ausência de danos. Dentre as medidas
proativas destacaram-se: necessidade de
liderança pelos enfermeiros e de respeito à
hierarquia profissional, e investimento em
comunicação eficaz.
Os domínios melhor avaliados foram ST e
CTE e os domínios com menores médias
foram PGH e CT. O único domínio com
avaliação positiva (escore superior a 75
pontos) foi ST. O item “eu gosto do meu
trabalho” destacou-se com a maior
proporção de concordância e o item “nesta
área, o número e a qualificação dos
profissionais são suficientes para lidar com
o número de pacientes” demonstrou maior
quantidade de participantes discordantes.
Foram
identificadas
diferenças
significativas nas médias do clima de
segurança entre as unidades. Os domínios
foram percebidos de forma distinta entre as
diferentes categorias profissionais da

Considerações Finais: O erro
humano no cotidiano da assistência
de enfermagem em terapia intensiva
está
associado
às
condições
organizacionais, que permitem um
espaço vulnerável, propício às
ocorrências.
Destaca-se
a
importância
do
investimento
institucional no gerenciamento do
erro, primando-se pela cultura de
segurança,
conscientização
profissional e manutenção de um
ambiente resiliente e propício à
assistência segura.

Conclui-se que o exame dos
domínios do clima de segurança
fornece informações abrangentes
sobre a cultura de segurança na
instituição e que ações para melhorar
a segurança do paciente devem ser
direcionadas para a realidade de cada
unidade.
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ORTEGA,
DANIELA
BENEVIDES. ANÁLISE
DE
EVENTOS ADVERSOS EM
UNIDADE
DE
TERAPIA
INTENSIVA' 28/10/2015 109 f.
Mestrado em ENFERMAGEM
Instituição
de
Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO, São Paulo

Caracterizar a população
internada na UTI e analisar
EA
gerenciados
pela
enfermagem por meio da
avaliação da sua prevalência
e
correlação
com
características dos pacientes
e parâmetros relacionados a
equipe de trabalho como a
carga de trabalho e as
relações
entre
enfermeiro/paciente
e
técnico
de
enfermagem/paciente.

Método:
Estudo
prospectivo,
correlacional,
com
abordagem
quantitativa, em uma UTI geral de um
hospital privado do município de São
Paulo, SP. Foram avaliados 286
pacientes que tiveram 304 internações no
período de 01 de setembro a 31 de
dezembro de 2013. Por meio de
instrumento de coleta de dados
confeccionado pela pesquisadora, foram
coletados dados da admissão do paciente
como as escalas de APACHE II,
Glasgow, Braden, NAS e cálculo do
risco de queda. Subsequentemente,
dados da evolução dos pacientes foram
anotados diariamente em planilha
específica, focando no registro dos
dispositivos inseridos no paciente e no
registro dos EA que foram objeto de
estudo: queda, úlcera por pressão e perda
dos dispositivos cateter venoso central
(CVC), tubo orotraqueal (TOT), cateter
central de inserção periférica (CCIP) e
sonda nasoenteral (SNE). Na ocasião de
um EA, foram anotados os parâmetros
semelhantes à admissão do paciente
como as escalas de NAS, Glasgow,
Braden, risco de queda e as relações
entre escore NAS e a maioria dos casos
apresentou elevado risco de queda.
Foram inseridos dispositivos em 55%
das internações, tendo sido a instalação
de CVC o mais prevalente.

enfermagem e entre os sexos dos
respondentes, em algumas unidades.
Identificou-se também correlação entre os
tempos de atuação na instituição e na
profissão e as médias de alguns domínios
do CS, em algumas unidades. CTE, CS,
ST, PGH e CTVobtiveram correlação
verificada com algum dos resultados dos
indicadores de qualidade assistencial e
gerencial.
A taxa de ocorrência de pelo menos um
EA por internação foi de 8% considerando
os eventos que foram objeto de estudo,
tendo ocorrido ao total 39 EA sendo a UP
o mais comum, seguido de perda de SNE.
Em relação à comparação entre os grupos
que tiveram ou não EA, o grupo que
apresentou EA teve mediana de idade
maior, maior prevalência de internações
por motivos clínicos, internações mais
prolongadas e maior escala de APACHE II
na admissão na unidade. Além disso, o
grupo que apresentou EA teve maior
pontuação do NAS, menor escore na escala
de Braden e menor escala de Glasgow,
aferidos no dia da enfermeiro/paciente e
técnico de enfermagem/paciente.
Resultados: Houve grande variação na
idade da casuística (14 a 108 anos) sendo
70 anos a mediana de idade tendo sido
maior no sexo feminino. Não houve
predomínio
de
gênero,
o
prontoatendimento foi a procedência mais
comum e a mediana de tempo de
permanência foi de três dias tendo sido
maior nas internações por motivos clínicos.
Na admissão, os pacientes apresentaram
escore médio de 13,9 na escala APACHE
II, 14,4 na escala de Glasgow, 13,0 na
escala de Braden, 65,6 no ocorrência do
EA, em comparação ao grupo sem EA. Por
último, não houve diferença na relação
paciente/enfermeiro ou paciente/técnico de
enfermagem entre os grupos com e sem
EA.

Conclusões: As análises das
ferramentas utilizadas neste estudo,
ao demonstrarem diferença entre os
grupos de pacientes que tiveram ou
não algum EA, responderam a
pergunta desta pesquisa de que a
ocorrência de EA em UTI sofre
influência de fatores como a
gravidade dos pacientes e carga de
trabalho.
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BARATTO, MARI ANGELA
MENEGHETTI. CULTURA DE
SEGURANÇA DO PACIENTE:
PERCEPÇÕES E ATITUDES
DOS TRABALHADORES NAS
INSTITUIÇÕES
HOSPITALARES DE SANTA
MARIA' 27/02/2015. Mestrado em
ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA,
Santa Maria

SOUZA, VERUSCA SOARES
DE. CLIMA DE SEGURANÇA,
CARGA DE TRABALHO E
DIMENSIONAMENTO
DE
PESSOAL DE ENFERMAGEM
EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA' 27/02/2015 132 f.
Mestrado em ENFERMAGEM
Instituição
de
Ensino:
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MARINGÁ, Maringá

analisar as atitudes e
percepções dos profissionais
que atuam direta
ou
indiretamente no cuidado ao
paciente
hospitalizado,
acerca da cultura de
segurança do paciente.

analisar a potencial relação
do clima de segurança do
paciente com a carga de
trabalho
e
o
dimensionamento da equipe
de enfermagem de uma
Unidade
de
Terapia
Intensiva para Adultos (UTIA).
O
estudo
foi
desenvolvido
em
um
hospital-ensino da região
Noroeste do Paraná e teve
como sujeitos, profissionais
de enfermagem e prontuários
de pacientes.

Trata-se de um estudo transversal,
realizado em 2014, com profissionais da
área da saúde e dos serviços de apoio de
sete instituições hospitalares de Santa
Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Como
instrumento de pesquisa, utilizou-se a
versão brasileira do Questionário de
Atitudes de Segurança (SAQ) e questões
sóciodemogáficas e laborais dos
trabalhadores.
Os
dados
foram
organizados no programa Epiinfo 6.04®,
com dupla digitação independente. Após
a correção de erros e inconsistências,
realizou-se a análise no programa PASW
Statistic®, utilizando-se da estatística
descritiva e analítica. O ponto de corte
para avaliação positiva da cultura de
segurança foi = 75 pontos. O SAQ foi
mensurado pela pontuação total e pelos
seus seis domínios.

Os dados foram coletados no período de
junho a outubro de 2014, por meio de
dois instrumentos: A) Questionário de
Atitudes de Segurança: Perspectiva da
equipe sobre esta área de cuidado (SAQ),
o qual verificou o clima de segurança
entre os profissionais de enfermagem (13
enfermeiros
e
15
técnicos
de
enfermagem) e; B) Nursing Activities
Score (NAS), que mensurou a carga de
trabalho da enfermagem, por meio da
análise de 81 prontuários de pacientes.
Para o instrumento SAQ, obteve-se a
média de pontuação entre os domínios e
seus resultados foram considerados
Adequados se o escore médio atingisse
pontuação acima de 75 pontos e
Inadequados, se abaixo. Para o
instrumento NAS, utilizou-se a mediana
da soma da pontuação de seus 32

Como resultados, participaram do estudo
2.634 profissionais, com predomínio do
gênero feminino (72,6%), com idade entre
19 e 38 anos (50,9%), atuantes em turnos
mistos (45,1%), em contato com os
pacientes (71,6%), que não possuíam outro
emprego (79,9%) e não faziam horas
extras (66,2%). A consistência interna do
SAQ foi 0,90. O escore total do SAQ
variou entre 13,9 e 97,9, com mediana de
70,1 e média de 68,4 (±13,4). Evidenciouse avaliação positiva nos domínios Clima
de trabalho em equipe e Satisfação no
trabalho, com mediana de 75 e 90
respectivamente, indicando que, por mais
que existam dificuldades nos ambientes de
trabalho, os profissionais manifestaram o
gosto pelo que fazem, valorizaram os
colegas e o setor em que trabalhavam. Os
demais domínios apresentaram avaliação
negativa para a cultura de segurança (<75).
O domínio Percepção de Gerência do
Hospital obteve o resultado mais baixo
(mediana 60). Ao serem comparadas as
duas categorias profissionais (saúde e
apoio), identificou-se pouca variabilidade
na avaliação dos domínios, embora os
profissionais do apoio tendam a escores
mais baixos.
Dentre os resultados, constataram-se os
seguintes totais médios por domínio do
SAQ: clima de trabalho em equipe (77,38
pontos); clima de segurança (69,90
pontos); satisfação no trabalho (88,04
pontos); percepção do estresse (67,19
pontos); percepção da gerência (60,71
pontos) e; condições de trabalho (74,11
pontos). A mediana do NAS totalizou 571
pontos, o que permitiu classificar os turnos
de trabalho em baixa carga (menor ou
igual a 571 pontos) e alta carga (maior que
571 pontos). O dimensionamento de
pessoal de enfermagem indicou que a
equipe possui déficit de cinco profissionais
e que, a categoria enfermeiro atuava com
apenas metade do contingente necessário
para suprir a demanda do setor. A análise
entre os dois instrumentos resultou em
associação estatística positiva entre três

Os resultados apresentados não
devem ser analisados isoladamente,
mas como subsídios para a
implementação de iniciativas de
melhorias, a fim de aprimorar a
qualidade da atenção ao paciente e
aos profissionais.

Concluiu-se que o clima de
segurança na UTI investigada era
inadequado, pois dentre os seis
domínios
avaliados,
quatro
obtiveram pontuações menores que o
estabelecido; o dimensionamento de
pessoal não correspondia ao que
preconiza a legislação e; houve
associação entre alta carga de
trabalho e clima de segurança do
paciente.
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itens/atividades de enfermagem por
paciente/dia, como ponto de corte, para
classificar o turno de trabalho dos
profissionais em baixa/alta carga de
trabalho. Por meio da soma do NAS,
aplicada à operação matemática,
proposta pela legislação e pela literatura,
realizou-se
a
análise
do
dimensionamento do pessoal da UTI-A
e; testou-se a associação da média dos
resultados do instrumento SAQ entre os
profissionais submetidos à baixa e alta
carga de trabalho, de acordo com os
respectivos turnos.
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CORREA, RAQUEL DUARTE.
CULTURA DE SEGURANÇA
DO
PACIENTE
NA
PERSPECTIVA
DO
ENFERMEIRO' 18/12/2015 66 f.
Mestrado
Profissional
em
Enfermagem Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO, Vitória

RIGOBELLO,
MAYARA
CARVALHO
GODINHO. Avaliação do clima de
segurança do paciente em Unidade
de Emergência de um hospital
universitário do interior de São
Paulo' 30/09/2015 83 f. Mestrado
em
ENFERMAGEM
FUNDAMENTAL Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE
SÃO
PAULO/
RIBEIRÃO
PRETO, São Paulo Biblioteca
Depositária: Biblioteca Central
USP Ribeirão Preto

Avaliar as atitudes e cultura
de segurança do paciente na
perspectiva do enfermeiro e
identificar os fatores que
influenciam na segurança do
pacientes.

avaliar o clima de segurança
do paciente sob a perspectiva
dos profissionais atuantes
nos setores de atendimento
às urgências e emergências
de
uma
Unidade
de
Emergência do interior do
Estado de São Paulo.

Metodologia:
estudo
transversal,
realizado com enfermeiros que atuam em
um hospital de assistência terciária,
sendo referência para tratamento
oncológico. Os dados foram coletados
entre os meses de abril e maio de 2015
através da aplicação do Questionário de
Atitudes de Segurança - SAQ (Safety
Attitudes Questionnaire – Short Form).

Tratou-se
de
estudo
descritivo,
transversal, de levantamento (survey) e
com abordagem quantitativa. Foi
utilizado o instrumento Safety Attitudes
Questionnaire (SAQ) - Short Form 2006.
A amostra do estudo foi constituída por
125 participantes e composta por
médicos,
chefe
de
enfermagem,
enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem, psicólogos, assistentes
sociais, técnicos em radiologia, pessoal
administrativo (escriturários), suporte
ambiental
(pessoal
da
limpeza),
auxiliares de saúde e equipe de
distribuição. Predominaram participantes
do gênero feminino, profissionais de
enfermagem e com mais de 10 anos de
tempo na especialidade.

domínios do SAQ e a carga de trabalho:
clima de trabalho em equipe (p-valor
0,010); clima de segurança (p-valor 0,009)
e; satisfação no trabalho (p-valor 0,020).
Embora não tenha constatado associação
estatística entre os outros três domínios
(percepção de estresse; percepção da
gerência; condições de trabalho) e a carga
de trabalho, observou-se diminuição nas
médias dos domínios entre profissionais
submetidos às altas cargas de trabalho,
quando comparado aos profissionais
expostos às baixas cargas.
Resultados: dos seis domínios do SAQ,
apenas o domínio Satisfação no Trabalho
apresentou média maior que 75 (78,39),
sendo considerada avaliação positiva no
local de trabalho. Quanto ao Clima de
Segurança
89%
dos
profissionais
concordam que erros são tratados de forma
apropriada. O menor escore obtido foi no
domínio Percepção da Gerência, que pode
indicar que a visão dos profissionais de
enfermagem para a promoção da segurança
do paciente não é percebida pela gestão
hospitalar.
A percepção dos participantes quanto ao
clima de segurança do paciente foi
considerada desfavorável e não houve
diferenças significativas quando analisadas
as variáveis gênero, cargo e tempo na
especialidade. Por meio dos seis domínios
do SAQ foi possível avaliar as atitudes, o
clima de trabalho em equipe, a satisfação
profissional, as condições de trabalho e os
fatores estressores dos participantes. De
modo
geral,
os
participantes
demonstraram-se satisfeitos com o
trabalho. No entanto, desaprovam as ações
da gerência quanto às questões de
segurança. A satisfação do profissional, a
comunicação entre gerentes e profissionais
da linha de frente e as condições de
trabalho influenciam no clima de
segurança do paciente, especialmente no
contexto das unidades de urgência e
emergência.

Conclusão: Cinco das seis dimensões
avaliadas apresentaram escores
abaixo do esperado principalmente
quanto à percepção da gerência e
condições de trabalho. Desafios com
a colaboração e a comunicação entre
os profissionais merecem ser
trabalhados para que juntos possam
melhorar a cultura de segurança e
consequentemente a qualidade dos
serviços de saúde prestados aos
pacientes.

Sendo assim, conhecer a percepção
dos profissionais sobre o clima a
segurança do paciente nestes setores
auxilia no diagnóstico da cultura de
segurança, contribui para a melhoria
dos cuidados de saúde, reduz os
incidentes e os eventos adversos e
visa à melhoria da qualidade da
assistência prestada aos pacientes.
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TONDO, JULIANA CRISTINA
ABBATE. CLIMA
DE
SEGURANÇA:
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MARINHO,
MONIQUE
MENDES.
INTERVENÇÕES
EDUCATIVAS
DE
ENFERMAGEM:
REFLEXOS
NA
CULTURA
DE
SEGURANÇA DO PACIENTE'
24/10/2016 233 f. Doutorado em
ENFERMAGEM Instituição de
Ensino:
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COSTA, TAVANE MENEZES.
CULTURA DE SEGURANÇA
DO PACIENTE: PERCEPÇÃO
DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
DE
UM
HOSPITAL
PEDIÁTRICO'
05/12/2016.
Mestrado em ENFERMAGEM
Instituição
de
Ensino:

------------------------------------

Geral: de identificar e
analisar
a
CS
dos
profissionais de enfermagem
de unidades de internação
adulto de um hospital
universitário antes e depois
de intervenções educativas a
respeito da SP. Específicos:
descrever a intervenção
educativa aplicada e avaliar
a CSP dos profissionais de
enfermagem atuantes nas
unidades
de
internação
cirúrgica de um hospital
universitário do sul do
Brasil,
antes
e
após
intervenções
educativas
sobre a SP; avaliar os
resultados de intervenções
educativas de SP junto aos
profissionais de enfermagem
de clínicas de internação
adulto e seus efeitos na
notificação de erros e EAs.
objetivo geral avaliar a
percepção dos profissionais
da equipe de enfermagem
sobre o clima de segurança
nas enfermarias de um
Hospital
Universitário
pediátrico do Rio de Janeiro.
Como objetivos específicos

Estudo com abordagem quantitativa,
transversal, descritivo, que tem por
objetivo avaliar a percepção da equipe de
enfermagem sobre o clima de segurança
em um hospital de ensino do interior do
estado de São Paulo. Para a coleta de
dados, foi utilizada a Ficha de
caracterização pessoal e profissional e o
instrumento
Safety
Attitude
Questionnaire - Short Form 2006.
Participaram do estudo 259 profissionais
de enfermagem, dos quais 46
enfermeiros e 213 técnicos e auxiliares
de enfermagem, sendo a maioria do
gênero feminino, casada, com idade
média de 37,16 anos e desvio padrão de
9,07.
Estudo de abordagem quantitativa, do
tipo quase-experimental
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Santa Catarina (CAAE:
48915615.9.0000.0121) e aplicou duas
intervenções educativas com
89
profissionais de enfermagem das cinco
unidades de internação adulto de um
hospital universitário, no período de
novembro/2015
a
fevereiro/2016,
utilizando como instrumento de coleta de
dados o Safety Attitudes Questionnaire
(SAQ), aplicado no período pré e
pósintervenção. Para a análise de dados
utilizou-se a estatística descritiva e a
estatística inferencial (t independente, U
de Mann Whitney, Kruskall Wallis,
Anova Oneway, Wilcoxon). Os itens do
SAQ foram avaliados a partir de escores
em cada domínio, em uma escala de
Likert de 0-100.
.
Quanto à metodologia, trata-se de um
estudo observacional, transversal e
descritivo de abordagem quantitativa
utilizando como instrumento de coleta de
dados o SAQ – Safety Attitudes
Questionnaire (Questionário de Atitudes
de Segurança) traduzido e validado para
o português em 2011, além de ser um

Verificou-se que apenas o domínio
satisfação no trabalho foi percebido como
positivo pelos profissionais. Os domínios
com pior avaliação foram: percepção da
gerência do hospital, percepção do estresse
e percepção da gerência da unidade.
Quando avaliada a percepção do clima de
segurança entre as categorias profissionais,
constatou-se diferenças estatisticamente
significantes,
apontando
que
os
enfermeiros percebem um clima de
segurança mais favorável do que os
técnicos e auxiliares de enfermagem.

As
intervenções
educativas
proporcionaram um aumento nos escores
da cultura de segurança relacionado a
quatro domínios: Percepção do Estresse
(74,4 para 79,6), Clima de Trabalho em
Equipe (67,2 para 68,8), Clima de
Segurança (59,0 para 62,0) e Satisfação no
Trabalho (78,1 para 80,8). Em relação a
categoria
profissional,
os
técnicos/auxiliares
de
enfermagem
apresentaram elevação nos escores em
todos os domínios após as intervenções.
Referente aos setores, as duas unidades de
internação cirúrgica se destacaram com
melhores avaliações na segunda aplicação
do SAQ, porém o domínio Percepção da
Gerência do Hospital apresentou-se com as
médias inferiores em relação aos outros
domínios, com significância estatística na
avaliação antes (p-valor:0,03) e depois das
intervenções (pvalor:0,02)
55 participantes, 11 eram enfermeiros, 39
técnicos de enfermagem e 5 auxiliares de
enfermagem,
o
gênero
feminino
predominou, a faixa etária variou por
categorias, sendo Enfermeiros e auxiliares
de enfermagem entre 37 a 49 anos de idade
e técnicos de enfermagem entre 26 a 36
anos de idade. O tempo de atuação nas

A avaliação do clima de segurança
sob a percepção desses profissionais
poderá subsidiar os gestores de
enfermagem e administradores a
identificar
as
limitações
e
fragilidades existentes no ambiente
de trabalho, para que possam
subsidiar ações que favoreçam um
clima de segurança positivo.

observou-se um aumento de 256%
nas notificações no período durante
as intervenções, podendo estar
relacionado ao conteúdo apresentado
na pratica educativa, que destacou a
importância da SP e da notificação
de erros para melhorar a qualidade
do
cuidado
prestado.
As
intervenções educativas resultaram
em mudanças positivas na avaliação
da cultura desses profissionais de
enfermagem, no entanto, a maioria
dos domínios ainda são considerados
negativos para a CS. Este estudo
propõe a implementação de um
processo de educação permanente,
sobre a SP, a todos os profissionais
da instituição hospitalar cenário
deste estudo, a ser realizado de
forma periódica nas unidades de
trabalho, a fim de refletir em um
cuidado seguro, com benefícios para
os pacientes, profissionais de saúde e
instituição.
É imprescindível analisar o ambiente
de trabalho, a cultura organizacional
e suas fragilidades, o investimento
em tecnologias em saúde e a
participação
da
educação
permanente
como
importante
ferramenta da gestão, a fim de tornar
o ambiente mais propício para
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mensurar as percepções da
equipe
de
enfermagem
relativas ao clima de
trabalho em equipe, clima de
segurança,
satisfação
e
condições
de
trabalho,
percepção
do
estresse,
percepção
da
gerência
imediata e do hospital e
correlacionar essas mesmas
percepções
com
as
categorias dos profissionais
da equipe de enfermagem.

Objetivo: avaliar a cultura de
segurança da equipe de
enfermagem
de
uma
Instituição privada de Porto
Alegre e desenvolver e
implantar plano de ação que
busque o fortalecimento da
cultura de segurança na
Instituição.

dos instrumentos de mensuração de
clima de segurança mais utilizado em
todo o mundo. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Instituição.

Método: estudo transversal, com
abordagem quantitativa. Participaram do
estudo 637 profissionais de enfermagem,
sendo 198 enfermeiros e 439 técnicos e
auxiliares de enfermagem, das áreas de
internação e ambulatoriais da Instituição.
As respostas ao questionário foram
analisadas pelos domínios previstos na
ferramenta do SAQ e consideradas
positivas as pontuações acima de 75.

enfermarias variou de 3 a 20 anos entre as
3 categorias de enfermagem. A média de
escore do instrumento foi de 60,6, ou seja,
< 75 pontos o que sugere necessidade
urgente de implementação da Cultura de
Segurança. Dentre os domínios do SAQ,
Satisfação no Trabalho teve escore mais
alto e acima de 75 pontos com média de
87,8 e os que ficaram abaixo de 75 pontos
foram Clima de Segurança e Percepção da
Gerência (da Unidade e do Hospital),
porém, os que tiveram escores abaixo de
50 pontos foram Clima de Trabalho em
equipe e Condições de Trabalho, o que
sugere um sinal de alerta.
A média das respostas o resultado foi
positivo para os enfermeiros (78 pontos) e
os técnicos de enfermagem (76,1 pontos).
Os domínios com resultados abaixo de 75
pontos foram o de “PE” e “CT” para
ambas as categorias e, para os técnicos de
enfermagem, a “PG” também apresentou
resultado levemente abaixo de 75 pontos.
Em relação a área de atuação, a terapia
intensiva adulta foi a área que mais teve
domínios com pontuação abaixo de 75
pontos e a maternidade apresentou
resultado positivo em todos os domínios.
Na avaliação da pontuação por questão, os
piores resultados foram relacionados à
percepção do cansaço e o impacto no
atendimento a urgências, o quantitativo de
profissionais e as falhas na comunicação.
Como pontos positivos, destacaram-se a
ST e a atuação da GH.

atuações
cuidado.

assertivas

durante

o

Conclusão: embora este estudo já
traga
diversos
dados
de
acompanhamento e ações, sugere-se
que sejam estendidos para os demais
colaboradores médicos assistenciais
da Instituição.
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analisar da cultura
segurança do paciente
instituições hospitalares,
meio da mensuração
clima de segurança.

de
em
por
do

Trata-se de pesquisa quantitativa,
transversal, do tipo Survey, em que para
a realização da coleta de dados foi
aplicado o Questionário de Atitudes de
Segurança, adaptação transcultural para
o
Brasil
do
Safety
Attitudes
Questionnaire (SAQ) - Short Form 2006.
O estudo ocorreu em dois hospitais
gerais do estado de São Paulo,
localizados em diferentes regiões
metropolitanas, sendo um público e o
outro privado. Os profissionais Médicos,
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem,
Fisioterapeutas,
Farmacêuticos e Nutricionistas, que
atuavam nestes hospitais há pelo menos
6 meses, com carga horária de trabalho
semanal de no mínimo 20 horas,
constituíram a população deste estudo.

A participação foi de 86,8% da amostra
sorteada, prevalecendo os sujeitos com 5 a
20 anos de tempo na especialidade, do
gênero feminino, e trabalhadores da
enfermagem. Não houve diferenças
significantes dentre as pontuações obtidas
pelos dois hospitais. Os participantes
apresentaram percepção negativa quanto
ao CSP, com domínios RE e PG
apresentando resultados negativos, tanto
para a amostra como um todo quanto por
hospital. Os domínios CTE, ST e
Comportamento Seguro/Práticas Seguras
resultaram em percepções positivas para
todas as categorias profissionais. O
domínio PGH resultou em percepção
negativa para todas estas. Os Médicos e os
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
apresentaram percepções negativas em
mais domínios. Os Enfermeiros foram os
únicos a apresentar atitude de segurança do
paciente positiva, com escore total do SAQ
exibindo diferença significante quando
comparado a todas as outras categorias,
apresentando percepção positiva em maior
número de domínios.

Existe a necessidade de abordagem
relacionada ao Reconhecimento do
Estresse dos profissionais, além dos
aspectos do Gerenciamento. As
categorias profissionais diferiram
entre si com relação às percepções
sobre a atitude de segurança do
paciente. O desenvolvimento da CS
deve englobar todas as categorias
profissionais, uma vez que esta
abrange toda
a
organização,
destacando-se a necessidade de
enfoque de ações com relação a
categoria dos Médicos e dos
Técnicos
e
Auxiliares
de
Enfermagem. Além disso, ficou
evidente o papel de destaque e
liderança
dos
profissionais
Enfermeiros nos processos de
melhoria da qualidade, e colocandoos em posição privilegiada para
conduzir os esforços de melhoria
contínua da qualidade nos serviços
de saúde
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Autor, Referência
COIMBRA, Jorseli Angela Henriques.
Conhecimento dos conceitos de erros
de medicação, entre auxiliares de
enfermagem, como fator de segurança
do
paciente
na
terapêutica
medicamentos.
Ribeirão
Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto e
Escola de Enfermagem. Programa
Interunidades, 2004. 229 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)

Escola
Enfermagem

Escola
de
Enfermagem
de
Ribeirão
Preto e Escola de
Enfermagem.

Local do estudo

Hospital
Universitário/Regiã
o
Noroeste
do
Paraná

Método/Técnica de coleta/
População
Estudo quantitativo com
delineamento
quase
experimental, tendo como
referencial
teórico
a
abordagem sistêmica do erro.
Questionários
47 auxiliares de enfermagem

ARAUJO, Bianca Mattos de. Evento
adverso no período transoperatório:
condutas do enfermeiro. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 132 f.
Dissertação
(Mestrado
em
Enfermagem)

Universidade de São
Paulo. Escola de
Enfermagem,

SOBECC

POLTRONIERI, Mairy Jussara de
Almeida.
Eventos
adversos
na
administração de dieta enteral em
unidade de terapia intensiva: análise
comparativa entre o volume prescrito e
o
administrado.
São
Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2006. 82 f. Dissertação
(Mestrado em Enfermagem)

Universidade de São
Paulo. Escola de
Enfermagem

UTI de um hospital
privado
do
município de São
Paulo

Quantitativo
50 enfermeiros

Abordagem
quantitativa,
descritivo e prospectivo
61 pacientes

Resultados

Os participantes não perceberam o atraso na administração de medicamentos e a falta de
monitoramento pós-administração como erro na medicação, demonstrando uma
confiança na regra dos cinco certos e pouco conhecimento dos protocolos de preparo e
conservação dos fármacos.
Constatou-se a existência de situações facilitadoras para a ocorrência de erro no sistema
de medicação, destacando-se que o processo de seleção e prescrição tem maior risco de
promover um erro e o processo de dispensação e distribuição possui menor possibilidade
em desencadear erro na medicação.
os eventos adversos de maior incidência incluíram: (60%) a anotação inadequada em
prontuário; (20%) o posicionamento inadequado do paciente; com igual porcentagem, ou
seja, (8%), cada uma, encontra-se a quebra de técnica asséptica pela enfermagem e o
extravio de peças para anatomia patológica, e com uma porcentagem de (2%) cada uma,
temos a suspensão do procedimento cirúrgico por falta de horário cirúrgico e a troca de
paciente de sala cirúrgica. Com relação às condutas relacionadas pelos enfermeiros
diante de um evento adverso incluíram: intensificar observação ao paciente (36%);
comunicar ao médico responsável (24%); avisar à chefia de enfermagem (18%); anotar a
ocorrência no prontuário do paciente (14%); repreender o funcionário (6%) e restringir a
informação (2%). Quanto ao embasamento (princípios) ao qual o enfermeiro levaria em
conta para decidir sua conduta temos: com igual porcentagem, ou seja, (28%) cada uma,
encontra-se a Lei do Exercício Profissional e os valores, crenças e princípios éticos;
(24%) as normas administrativas da Instituição a qual trabalha; (18%) o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem e (2%) danos diretos ao paciente.
Do total de pacientes, observou-se que, em algum momento do acompanhamento, 72,1%
não receberam o volume prescrito. O tempo decorrido entre a internação na UTI e o
início da TNE foi, em média, de 2,5 dias. Das avaliações feitas (n=636), a maioria das
dietas (57,6%) eram especializadas e foram administradas por meio de sondas enterais
posicionadas no estômago (56,9%). Dos 604 acompanhamentos em que houve prescrição
médica de dieta, em 30,2% houve pausa na administração (duração média de 6,1 horas),
durante o período programado para a infusão da dieta e em 23,6% a administração foi
contínua em razão do uso de bomba de insulina. Constatou-se que, em média, o volume
de dieta administrado, 1118,8 ± 400,4 ml, foi menor do que o prescrito, 1257,2 ± 306,9
ml (p=0,000). A análise comparativa das NCD com as NCP e NCA mostrou evidência
estatística (p=0,000) que permite afirmar que tanto as NCP como as NCA, foram, em
média, menores do que as NCD dos pacientes. NCA (1164,8 ± 508,2) foram menores do
que as NCD (1797,1± 292,7calorias) requeridas pelos pacientes. 59,0% dos pacientes
conseguiram atingir pelo menos 80,0% das NCD, em média com 4,8 dias de TNE. A
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ensino. Ribeirão Preto. Universidade de
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Universidade de São
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TEIXEIRA, Thalyta Cardoso Alux.
Análise da causa raiz dos erros de
medicação em uma unidade de
internação de um hospital universitário.
Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2007. 171 f.
Dissertação
(Mestrado
em
Enfermagem)

Universidade de São
Paulo. Escola de
Enfermagem
de
Ribeirão Preto

Clínica médica de
um
hospital
universitário

Estudo observacional
transversal

e

1129 doses de administração
de medicamentos

Quantitativo
Equipe de enfermagem

comparação dos valores classificados por faixas mostrou moderada concordância entre os
volumes prescritos e administrados (Kappa=0,614) e baixa concordância entre as NCD e
NCP (Kappa=0,191) e NCD e NCA (Kappa=0,100). De um total de 308 motivos que
levaram a não administração do volume prescrito (1,06 motivos por acompanhamento) o
cálculo errado da velocidade de infusão pela equipe de enfermagem foi predominante
(20,8%), seguido pela realização de exames diagnósticos ou terapêuticos e
procedimentos cirúrgicos (14,9%). Do total de motivos, 70,6% eram evitáveis. Os fatores
associados a não administração do volume de dieta enteral prescrito foram a idade
(diminuição de 7% do risco a cada ano acrescentado à idade), a velocidade de infusão
(diminuição de 4% do risco a cada ponto de aumento da velocidade) e necessidade
calórica diária (aumento de 0,4% da chance a cada unidade calórica requerida pelo
paciente).
Os resultados permitiram identificar 404 (35,8%) erros de medicação e um sistema de
medicação com 56 ações. Verificou-se que 866 (76,7%) prescrições estavam
manuscritas; 126 (11,2%) não continham o nome legível do medicamento; em 267
(23,6%) faltavam às doses; em 107 (9,5%) não constava a via; em 712 (63,1%) não havia
a forma de apresentação; em 20 (1,8%) faltava a frequência; e em 338 (29,9%) não
constavam o tipo e volume do diluente para o preparo. No preparo de medicamentos, foi
identificado que 976 (86,4%) doses estavam rotuladas incorretamente e 49 (4,3%) doses
não possuíam rótulo. Em relação à administração, observou-se que apenas 31 (2,7%)
doses foram administradas após conferência direta da prescrição; em 691 (61,2%) doses
não ocorreu identificação do paciente e em 904 (80,1%) doses não houve orientação a
respeito do medicamento. Constatou-se que 179 (78,2%) doses infundidas não foram
controladas, e 214 (18,9%) doses foram registradas imediatamente após a administração.
Nas observações em que se desconhecia previamente a prescrição do medicamento,
ocorreram os seguintes erros: 47 (4,2%) erros de dose, 2 (0,2%) erros de via, 130
(11,5%) erros de horário, 2 (0,2%) erros de pacientes, 11(1%) erros de medicamentos
não autorizados e 71 (6,3%) erros de omissão. Nas observações em que se conhecia
previamente a prescrição, identificaram-se 17 (1,5%) erros de dose, 85 (7,5%) erros de
horário, 4 (0,4%) erros de medicamentos não autorizados e 35 (3,1%) erros de omissão.
Nessa etapa, não ocorreram erros de via e de paciente.
74 erros de medicação foram identificados durante o preparo e a administração de
medicamentos pela equipe de enfermagem, sendo que 84,3% foram cometidos por
auxiliares de enfermagem que prepararam ou administraram os medicamentos. Erros de
dose (24,3%), erros de horário (22,9%) e medicamentos não autorizados (13,5%) foram
os mais frequentes. Dos 70 eventos descritos, a equipe de enfermagem utilizou a
requisição da farmácia para preparar os medicamentos em 81,4% das observações,
rotulou os medicamentos inadequados ou não rotulou em 80%, não consultou a
prescrição médica antes da administração em 74,3% dos eventos, não orientou (41,4%) e
não confirmou o paciente pelo nome antes da administração em 22,9% dos eventos.
Além desses fatores, outros, como falta de equipamento no setor, medicamento deixado
com o acompanhante para administrar, comunicação inadequada e alteração da
prescrição médica contribuíram para a ocorrência dos erros. Assim, erros de medicação
foram identificados, a análise de causa raiz foi realizada identificando múltiplos fatores
que contribuíram para a ocorrência dos erros e estratégias foram recomendadas para
evitar a ocorrência dos erros.
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Universidade
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Os eventos adversos que apresentaram associação com o óbito foram hemorragia
intracraniana, troca de tubo traqueal e septicemia laboratorial. Destes os que chamam a
atenção são a Hemorragia Intracraniana e a septicemia laboratorial que além de estarem
fortemente ligadas ao óbito, ocorrem em volume significativo dentro da Unidade
Neonatal. O serviço estudado apresentou índices de óbitos, septicemia laboratorial e
hemorragia intracraniana que podem ser melhorados mediante a adoção de ações
gerenciais, tais como a implementação de programas de educação permanente. Assim,
pode-se afirmar que os eventos adversos encontrados são passíveis de serem controlados.
A redução dos eventos adversos pode ocorrer mediante a implementação de programas
de treinamento da equipe a fim de qualificar tecnicamente a equipe e propiciar o
fortalecimento de iniciativas de humanização do cuidado na Unidade Neonatal.
Os resultados mostram que a maioria dos pacientes é do sexo masculino, com idade
média de 53,3 anos (Dp=16,9 anos), com doença sistêmica leve ou moderada, sem
limitação funcional. A comorbidade mais freqüente foi a hipertensão arterial sistêmica
(40,7%). As cirurgias mais realizadas foram gerais (62,7%) que incluíram abdominais,
urológicas, ginecológicas, e vasculares de grande porte. A anestesia, predominante, foi
geral (92,2%). Tempo de permanência em média 111,6 minutos (Dp=67,8). As
complicações mais freqüentes foram dor (54%) e hipotermia (43%). Algumas
complicações apresentaram relação estatisticamente significante com relação à
intervenção de enfermagem como dor e rotina(p<0,0001); dor e oxigenioterapia (p
0,0013); dor e medicação(p 0,0001) e dor e curativo (p<0,0005). Outra complicação que
significante foi agitação/ansiedade com intervenção de enfermagem de rotina (p 0,0194)
e agitação/ansiedade com oxigenioterapia (p 0,0099). A complicação hipotensão
relacionou-se positivamente com a intervenção de enfermagem hidratação (p<0,0005);
exames complementares ( p 0,0381) e observação(p 0,0141). A hipertensão apresentouse estatisticamente significante somente com a relação à observação (p<0,0005). O
tremor apresentou relação, significativa com a colocação de manta térmica (p 0,0171) e
transfusão sangüínea (p 0,0445); náuseas e vômitos relacionaram-se com a intervenção
rotina(p 0,0004), medicação(p<0,0001) e sondagem vesical de alívio(p 0,0224). O
sangramento respondeu significantemente à intervenção de rotina (p 0,0064), medicação
(p 0,0008) e curativos (p<0,0005). A hipoxemia foi, estatisticamente significante quando
relacionada à rotina(p 0,0002) e a oxigenioterapia (p<0,0001). A hipotermia teve uma
relação significativa com rotina (p<0,0001), manta térmica (p<0,0001), medicação
(p<0,0001). Dor (p 0,0224), náuseas e vômitos (p 0,0131), agitação (p 0,0490) e
sangramento (p 0,0001) são complicações que se relacionaram significativamente de
forma positiva à jornada de trabalho quando se fixou um enfermeiro na SRPA.
O instrumento validado consiste de 12 Indicadores de Qualidade e 49 itens de avaliação.
Em relação à aplicação, pósestratégia de validação de conteúdo, os dados demonstraram
vários pontos que necessitam de intervenção para melhoria da qualidade. Chamou a
atenção o percentual de adequação de 3,6% para o Indicador de identificação de acessos
venosos periféricos; 25,5% para identificação de equipos para infusão venosa; 34,2%
para identificação de frascos de soro e controle da velocidade de infusão; 0% para
identificação de sondas gástricas; 22,4% para checagem dos procedimentos na prescrição
de enfermagem; 50,1% para verificação de sinais vitais; e 36,3% para checagem de
procedimentos de enfermagem na prescrição médica. Em relação aos percentuais de
adequação favoráveis, verificaram-se 95,8% para identificação do leito do paciente,
85,2% para identificação de risco para queda do leito, 89,4% para verificação de lesões
cutâneas pós-infiltrativas, 85,3% para fixação da sonda vesical de demora e
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posicionamento adequado da bolsa coletora de diurese e 95,1% para elaboração da
prescrição diária e completa pelo enfermeiro. Todos estes Indicadores têm um Índice de
Conformidade Ideal - ICI, de 100%, exceto o indicador relativo à verificação de lesões
cutâneas pós-infiltrativas em que o ICI recomendado é de no mínimo 80%. Estes
Indicadores certamente não abrangem todos os aspectos relevantes na prevenção de
eventos adversos, muito menos, não compreendem todas as questões de cuidado que
merecem atenção, mas dirigem-se às necessidades mais urgentes de intervenção para
melhoria da qualidade das práticas na instituição estudada e que certamente também é a
realidade de muitas outras em nosso País. Considera-se que este estudo contribui para a
melhoria das práticas de cuidados relacionados à prevenção de eventos adversos.
A incidência de EAM no hospital analisado foi 14,3%. Desses, 62,5% foram
considerados evitáveis. Em 25% dos casos em que foi detectado EAM houve necessidade
de intervenção para o suporte de vida. Dez casos exigiram tratamento e ocasionaram
dano temporário ao cliente. O método de rastreamento de EAM mostrou-se adequado no
hospital estudado, no entanto a performance de alguns critérios esteve condicionada ao
perfil nosológico e de gravidade dos pacientes assistidos. Os EAM representam
condições marcadoras que descrevem o desempenho dos serviços de saúde. A detecção
de eventos adversos nas instituições hospitalares possibilita conhecer as falhas que
ocorrem no sistema de medicação e ainda implementar estratégias para reduzi-las.
Os resultados evidenciam que o entendimento das enfermeiras sobre o tema investigado é
construído a partir da prática cotidiana e reflete a influência do saber profissional próprio,
além daqueles que permeiam as interações com os demais profissionais da equipe
multiprofissional que atuam neste cenário social; tal entendimento indica aproximações e
distanciamentos com as definições instituídas nas regulamentações sobre o assunto. A
prática de gerenciamento dos eventos adversos revelou que as enfermeiras mobilizam
atributos relacionados ao conhecimento clínico, técnico e organizacional para identificar
fatores de risco para segurança dos pacientes, planejando e avaliando intervenções. O
monitoramento de eventos está relacionado especificamente ao extravasamento,
corroborando a predominância de enfoque na literatura internacional. As estratégias
gerenciais sugeridas para prevenção dos eventos adversos estão de acordo com as
recomendações internacionais e indicam a necessidade de aprofundamento das diferentes
dimensões que compõem o processo gerencial em quimioterapia diante de situações
complexas na dinâmica do trabalho assistencial da equipe de enfermagem a partir da
valorização do saber e do agir dos profissionais.
Os resultados revelam que as atitudes de segurança Condições de Trabalho, Cultura do
Trabalho em Equipe, Comunicação e Gerência do Centro de Saúde foram às atitudes que se
evidenciaram para a Cultura de Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde. Na
perspectiva dos sujeitos de pesquisa, a atitude de segurança considerada de maior importância
foi a Segurança do Paciente (6,97), por outro lado, a variável com menor relevância para essas
categorias foi à atitude Erro (3,74). Na avaliação subjetiva, obtiveram-se com maior frequência
as recomendações de adequação do número de profissionais para o atendimento da demanda
(31,4%), suprimento de materiais e insumos adequados (17,1%) e formação técnica
permanente (42,8%). Conclui-se que não houve diferença entre as três categorias profissionais
quanto à percepção das atitudes de segurança quando analisadas num contexto geral, por outro
lado, quando as categorias profissionais são avaliadas duas a duas a partir dos testes analíticos
se percebe que para as atitudes - Condições de Trabalho, Cultura do Trabalho em Equipe,
Comunicação e Gerência do Centro de Saúde - são percebidas de maneira distinta pelos
agentes comunitários de saúde.
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Na análise dos casos observaram-se falhas no acompanhamento dos pacientes
relacionadas à prescrição e à administração de medicamentos, o que possivelmente
influenciou a ocorrência dos eventos adversos. Na análise do sistema de medicação foi
identificado um grande número de etapas e profissionais envolvidos, assim como
problemas relacionados à segurança e ao ambiente durante a prescrição, dispensação,
preparo e administração dos medicamentos. Sistemas inseguros podem gerar várias
consequências para os pacientes e as instituições de saúde; neste sentido é necessária a
implementação de estratégias visando mudança na cultura de detecção das falhas, de
forma a auxiliar os profissionais na prevenção de erros através de medidas que garantam
a qualidade dos processos executados.
Observou-se que a atitude com média mais elevada em todas as categorias profissionais
foi a Satisfação no Trabalho (Enfermeiros: 78,25; Técnicos de Enfermagem: 75,28 e
Auxiliares de Enfermagem: 66,42). Em relação à porcentagem de atitudes positivas para
segurança e escores médios das escalas por profissão, 70% dos enfermeiros apresentaram
percepções positivas sobre a satisfação no trabalho, comparado com 60% dos técnicos de
enfermagem; os auxiliares de enfermagem não apresentaram percepção positiva desta
atitude. Outras diferenças entre os profissionais não foram estatisticamente significantes,
mas de destaque pelos baixos escores. Também se destacam a correlação clima de
trabalho e condições de trabalho (0,62, p<0,01). Além disso, apresentaram-se correlações
negativas fracas entre satisfação no trabalho e reconhecimento do estresse (0.4, P<0.01) e
reconhecimento do estresse e percepção quanto a gerência (-0.41, P<0.01). Foram
identificadas 126 recomendações para a segurança do paciente, sendo que estas foram
agrupadas por similaridade, resultando em 10 fatores distintos: educação continuada e
capacitação; qualidade dos materiais; comunicação; estrutura física da unidade; atenção
durante o trabalho; implementação de barreiras contra erros e eventos adversos;
adequação quantitativa de profissionais à carga de trabalho; supervisão médica e de
enfermagem; humanização do cuidado e trabalho em equipe.
As dimensões que tiveram maiores percentuais de avaliação positiva foram trabalho em
equipe dentro das unidades (62,8%), expectativas e ações de promoção da segurança do
paciente do supervisor / gerente (49,1%) e aprendizado organizacional, melhoria
contínua (46,1%). As dimensões com menores percentuais de respostas positivas foram:
apoio da gestão hospitalar para a segurança do paciente (13,6%) respostas não punitivas
aos erros (17,4%) e percepção geral de segurança do paciente (25,9%). Houve diferenças
significativas nos percentuais de resposta positiva entre as duas UTIs para as dimensões
pessoal e comunicação a respeito de erros em nível de significância de 10%. Observou-se
correlações moderadas a fortes (Pearson de r=0,651 a r=0,838) entre os itens que avaliam
a frequência de eventos relatados, demonstrando que quando há tendência do profissional
de informar o erro, este informa desde o erro mais simples e que é corrigido antes de
acontecer até o erro que efetivamente ocorreu. Dentre 267 recomendações para melhorar
a segurança do paciente nas duas UTIs, a maioria estava voltada para as dimensões
aprendizado organizacional e melhoria contínua (19%); pessoal (16,5%), percepção geral
de segurança do paciente (16%); apoio da gestão hospitalar para a segurança do paciente
(14,6%).
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Os resultados mostram que a avaliação da cultura de segurança é frágil nas seis
dimensões do SAQ. Os escores mais altos e favoráveis estão relacionados à “Satisfação
no trabalho”, e as dimensões com menores escores foram: “Percepções da gestão” e
“Condições de trabalho”. Em relação à idade do profissional, os profissionais mais
jovens destacaram-se com maiores escores na maioria das dimensões. Quanto às
categorias profissionais, os escores superiores estão relacionados aos auxiliares de
enfermagem quando comparados aos técnicos de enfermagem e enfermeiros. As
recomendações dos participantes para melhorar a segurança do paciente vão ao encontro
dos baixos escores encontrados nas dimensões avaliadas, sugerindo como principais
ações: realização de mais treinamentos, capacitações e aperfeiçoamentos; ter e manter
bons materiais e equipamentos; aumentar o número de profissionais
Os resultados mostraram que não há área de força, contudo, aquelas que receberam mais
respostas positivas foram: Expectativas e ações do supervisor/chefia para promoção da
segurança do paciente (61%) e Aprendizado organizacional, melhoria contínua (59%).
Como área crítica, identificamos aquelas com maior percentual de respostas negativas:
Resposta não punitiva ao erro (58%) e Apoio da gestão hospitalar para a segurança do
paciente (51%). Verificou-se a diferença do número total de respostas positivas obtidas
no Hospital Survey on Patient Safety Culture, nota de segurança e número de eventos
comunicados, conforme as características profissionais dos sujeitos, sendo que houve
diferença significativa do menor Tempo de trabalho no hospital e Tempo de trabalho na
unidade com um maior número de respostas positivas; maior Tempo de trabalho na
profissão representou melhores notas e maior número de eventos comunicados. Menor
Carga horária semanal de trabalho correspondeu melhores notas e menos eventos
comunicados. Médicos e Técnicos de Enfermagem avaliaram mais positivamente a
cultura de segurança do paciente. Alpha de Cronbach variou de 0.43 a 0.88,
demonstrando confiabilidade do instrumento. Os resultados revelam que a cultura de
segurança nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal apresenta áreas potenciais para se
tornarem de força, contudo, são necessárias mudanças culturais, principalmente na
abordagem dos erros, considerando que persiste uma resposta punitiva.
As dimensões com maiores escores positivos foram reconhecimento do estresse (77,6 –
65,1) e satisfação do trabalho (66,1- 67,2). As dimensões com menores escores positivos
foram condições de trabalho (35,6 – 36,1) seguido de percepções da gerência (38,2 –
35,2). Houve significância estatística entre a categoria profissional e a dimensão
reconhecimento do estresse (p-valor 0,0301). Dentre as 192 recomendações sugeridas
emergiram 05 categorias: Condições de trabalho; Treinamento e educação continuada;
Organização do trabalho; Comunicação e Relações interpessoais; Valorização das
equipes e envolvimento das chefias e gerências. Os resultados deste estudo revelam a
fragilidade da cultura de segurança do paciente, explicitando a necessidade de maior
investimento da gestão para promoção de uma cultura voltada para a segurança do
paciente. Requer principalmente a mudança de atitudes, a capacitação de toda a equipe
sobre o tema e o envolvimento de todos profissionais nos diferentes níveis hierárquicos.
Os dados apresentados neste estudo demonstram que a cultura de segurança na unidade
pesquisada apresenta fragilidades importantes, que precisam ser sanadas para que se
construa uma Cultura de Segurança do Paciente adequada e para que isto aconteça é
necessário que todos os envolvidos no processo de cuidar de forma segura, ou seja,
enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, gestores e demais membros da equipe
multiprofissional em saúde, unam esforços em busca da concretização desta cultura.
Acreditamos que a cultura de segurança do paciente não pode deixar de levar em
consideração a necessidade de avaliar as atitudes que os profissionais da saúde têm com
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relação ao cuidar de si. Assim, refletindo sobre os dados originados deste estudo,
evidenciamos que ao instrumento SAQ poderá ser acrescentada uma sétima dimensão
nos critérios de avaliação, uma vez que este instrumento avalia a Cultura de Segurança
do Paciente a partir das atitudes dos profissionais de saúde. Percebemos também que,
para cuidarmos de forma segura, precisamos antes cuidar de nós mesmos. Finalizamos
com a crença de que o cuidar de si é uma dimensão da Cultura de Segurança do Paciente.
Obtiveram-se os seguintes resultados: o perfil descrito foi de mulheres (90%), entre 19 e
25 anos (80%), que não fazem estágio extracurricular (61%), sem outra profissão (69%)
e cursando seu primeiro curso superior (83%). Maioria dos acadêmicos (54,3%) obteve
um escore positivo (=75 pontos). Conclui-se que para desenvolver qualquer ação ou
estratégia para a segurança do paciente é imprescindível compreender o entendimento
que se tem do que é e quais são os fatores que permeiam essa temática no ambiente a ser
trabalhado. São necessárias novas estratégias de ensino para desenvolver e avaliar a
cultura de segurança do paciente a fim de potencializar a formação profissional dos
enfermeiros e qualificar os cuidados prestados.
No primeiro manuscrito foi avaliada a cultura de segurança do paciente dos três setoresalvo do estudo pelos profissionais da enfermagem. E apresentou uma cultura frágil em
todas as dimensões do Safety Attitudes Questionnaire - short form 2006. Os escores mais
elevados estavam relacionados à 328 Satisfação no trabalho, Percepção do estresse e
Clima de trabalho em equipe e as dimensões com os menores escores foram Condições
de trabalho e Percepção da gerência da unidade e do hospital, além do item individual
sobre comunicação. Houve diferenças significativas do resultado dos escores entre os três
setores. O alojamento conjunto foi superior estatisticamente ao centro obstétrico nas
dimensões Satisfação no Trabalho (valor p=0,052) e Percepção do estresse (valor
p=0,006), além do item que dispõe sobre a comunicação (valor p=0,047). Com relação à
dimensão, Percepção da gerência da unidade e do hospital, o alojamento conjunto (valor
p=0,003) e a triagem obstétrica (valor p=0,012) foram estatisticamente superiores ao
centro obstétrico. No segundo manuscrito foi avaliada a cultura de segurança do paciente
pelas categorias profissionais que compõem a equipe de enfermagem (Auxiliar de
enfermagem, enfermeiro e técnico de enfermagem). O escore mais elevado está
relacionado à dimensão Satisfação no trabalho, e as dimensões com os menores escores
são Condições de trabalho e Percepção da gerência da unidade e do hospital, além do
item individual sobre comunicação. Com a aplicação do teste de análise de variância foi
observado que não houve diferenças significativas do resultado dos escores entre as três
categorias profissionais.
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Pesquisa sobre:
CULTURA DE SEGURANÇA E PREDISPOSIÇÃO À OCORRÊNCIA DE EVENTOS
ADVERSOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
INSTRUÇÕES
Para o preenchimento deste formulário, basta ler as questões e preencher as respostas
ou marcar um X, aquela que é mais adequada ao seu caso. A coluna da direita deve ser
deixada em branco.
BLOCO A - IDENTIFICAÇÃO
A1. Nº do Instrumento
A2. Data da coleta de dados
A3. Local:
[1] UCI
[2] UTI
BLOCO B – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
B1. Data de nascimento: __/__/____
B2. Gênero:
[1] Feminino
[2] Masculino
B3. Procedência:
[1] Santa Maria [2] Outro
B4. Tempo de formação: _______________anos completos
B5. Possui pós-graduação na área da saúde: [1] especialização [2] mestrado
[3] doutorado
[4] não possuo
B6. O Censo Brasileiro (IBGE) usa os termos, preta, parda, branca, amarela e indígena
para classificar a cor ou raça das pessoas. Se você tivesse que responder ao Censo do
IBGE hoje, como se classificaria a respeito de sua cor ou raça?
[1] Branca [2] Preto-negra [3] Parda [4] Amarela [5] Indígena
B7. Estado Civil:
[1] Casado [2] Solteiro [3] Divorciado [4] Viúvo
[5] União Estável
[6] Separado
B8. Tem filhos:
[1] Sim [2] Não
B9. Qual o turno de trabalho:
[1] Manhã
[2] Tarde [3] Noite [4] Misto
B10. Categoria profissional:
[1] Enfermeiro [2] Técnico [3] Auxiliar de enfermagem
B11. Vínculo empregatício:
[1] CLT [2] RJU
B12. Tempo de serviço no Hospital: ___________meses OU _______anos
B13. Tempo de atuação na UCI ou UTI: _________meses OU _______anos
B14. Quanto ao trabalho em UCI ou UTI você considera:
[1] Sem desgaste [2] Pouco desgastante [3] Muito desgastante
B15. Número de vínculos empregatícios:
[1] Um
[2] Dois
[3] Três ou mais
B16. Carga horária semanal na UCI ou UTI do estudo:
__________em horas
B17. Carga horária semanal em todos os vínculos empregatícios: ______em horas

A1__
A2__/__/__
A3__
B1__/__/__
B2__
B3__
B4__
B5__
B6__

B7__

B8__
B9__
B10__
B11__
B12__
B13__
B14__
B15__
B16__
B17__
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Pesquisador responsável: Tânia Solange Bosi de Souza Magnago
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Enfermagem
Telefone para contato: 55 32208263
Endereço Pesquisador Principal: Av Roraima, 1000, prédio 26 - CCS Bairro Camobi, Santa Maria – RS.
e-mail: tmagnago@terra.com.br
Local da coleta de dados: Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), Hospital Santo Ângelo (HSA),
Hospital da Unimed Missões(HUM) e Hospital Ivan Goulart (HJG)

Eu, Tânia Solange Bosi de Souza Magnago, responsável pela pesquisa: “Cultura de
segurança e predisposição à ocorrência de eventos adversos em Unidade de Terapia
Intensiva”. A pertinência e a coerência da presente investigação baseiam-se no fato de que
sem a compreensão das questões que envolvem a segurança do paciente, especialmente as
relações entre cultura de segurança do paciente a ocorrência de EA torna-se difícil elaborar
estratégias para preveni-los. Esta pesquisa pretende analisar a relação entre carga de trabalho
de enfermagem e a predisposição à ocorrência de eventos adversos nas Unidades de
Cardiologia e de Terapia Intensiva. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder
um questionário, durante o seu turno de trabalho. A sua participação é voluntária, isto é, a
qualquer momento você pode recusar-se responder qualquer pergunta ou desistir de
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação
com o pesquisador ou com a instituição. As perguntas serão feitas por acadêmicos que foram
capacitados para desenvolverem esse trabalho. Suas respostas serão tratadas de forma
anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em
qualquer fase do estudo, pois os dados apresentados serão relativos ao coletivo dos
trabalhadores e não individuais. Os dados coletados serão utilizados em pesquisas e
comporão um banco de dados. Os resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas
científicas. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Os
participantes da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os
resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.
Os riscos são mínimos aos participantes, ou seja, algum desconforto ao responderem o
questionário, lembrança de alguma situação vivenciada ou cansaço em responder aos
questionários. Os participantes terão o direito de parar de respondê-los em qualquer momento
e após retomá-lo se for de sua vontade. As dúvidas serão esclarecidas sempre que você achar
necessário. Sendo também respeitada a sua decisão de participar ou não da pesquisa, bem
como sua desistência a qualquer momento, sem acarretar prejuízo a você. Caso seja
identificada a necessidade de atendimento psicológico, os participantes serão encaminhados
ao Serviço de Psicologia hospitalar do HUSM.
Os benefícios serão indiretos. As informações coletadas fornecerão subsídios para a
construção de conhecimento em Saúde e Enfermagem e poderão contribuir numa perspectiva
de promover a segurança do paciente, especialmente com o intuito de prevenir os eventos
adversos e valorizar a cultura de segurança proporcionando benefícios à equipe de
enfermagem que atua em UCI e UTI, aos pacientes e a instituição. Também, poderão gerar
subsídios para o planejamento e reorganização da assistência de enfermagem nesses espaços.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP-UFSM Av. Roraima, 1000 - Prédio da Reitoria – 7º andar – Campus Universitário – 97105-900
– Santa Maria-RS - tel.: (55) 32209362 - email: cep.ufsm@gmail.com ou comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br.
Pesquisa aprovada pelo CEP/UFSM em __/__/____ sob número da CAEE:_____________________________.

209
Pesquisador responsável: Tânia Solange Bosi de Souza Magnago
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Enfermagem
Telefone para contato: 55 32208263
Endereço Pesquisador Principal: Av Roraima, 1000, prédio 26 - CCS Bairro Camobi, Santa Maria – RS.
e-mail: tmagnago@terra.com.br
Local da coleta de dados: Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), Hospital Santo Ângelo (HSA),
Hospital da Unimed Missões(HUM) e Hospital Ivan Goulart (HJG)

Fui igualmente informado de que tenho assegurado o direito de: receber resposta a todas as
dúvidas e perguntas que desejar fazer acerca de assuntos referentes ao desenvolvimento desta
pesquisa; bem como a qualquer momento, retirar meu consentimento, e deixar de participar
do estudo sem constrangimento e sem sofrer nenhum tipo de represália; não ter minha
identidade revelada em momento algum da pesquisa; minha participação é isenta de despesas
e minha assinatura representa o aceite em participar voluntariamente do estudo.
Esse termo será assinado em duas vias, uma via deste documento ficará sobre sua
posse e uma com o pesquisador.
Eu, _______________________________, após a leitura ou a escuta da leitura deste
documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para
esclarecer todas as minhas dúvidas, estou suficientemente informado, ficando claro para que
minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento
sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da
pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles
provenientes e da garantia de confidencialidade, bem como de esclarecimentos sempre que
desejar. Diante do exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância em
participar deste estudo.
Concordo que os dados formem um banco de dados ( ) Sim ( ) Não
Para pesquisas com novos objetivos com banco de dados quero assinar novo TCLE
( ) Sim ( ) Não

Santa Maria, ____ de ____de 2015.

________________________________
Assinatura do informante e nº do RG

______________________________________________________
Nome e assinatura da Coordenadora do Projeto

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP-UFSM Av. Roraima, 1000 - Prédio da Reitoria – 7º andar – Campus Universitário – 97105-900
– Santa Maria-RS - tel.: (55) 32209362 - email: cep.ufsm@gmail.com ou comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br.
Pesquisa aprovada pelo CEP/UFSM em __/__/____ sob número da CAEE:_____________________________.
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APÊNDICE G – TERMO
SEGURANÇA DE DADOS

DE

CONFIDENCIALIDADE,

PRIVACIDADE

E

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Título do projeto: Cultura de segurança do paciente e predisposição à ocorrência de
eventos adversos em Unidade de Terapia Intensiva.
Pesquisador responsável: Profa. Dra. Tânia Solange Bosi de Souza Magnago
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Departamento de
Enfermagem/Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.
Telefone para contato: (55) 3220 8263
Local da coleta de dados: Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), Hospital
Santo Ângelo (HSA), Hospital da Unimed Missões (HUM) e Hospital Ivan Goulart
(HJG)
Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade dos
pacientes e da equipe de enfermagem cujos dados serão coletados por intermédio de
questionários. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas para execução
deste projeto e comporão um banco de dados. As informações somente poderão ser
divulgadas de forma anônima e serão mantidas no Centro de Ciências da Saúde/UFSM,
prédio 26, sala 1339, por um período de cinco anos sob a responsabilidade da Profa. Dra.
Tânia Solange Bosi de Souza Magnago. Após este período, os dados serão destruídos
(incinerados). O seu nome não será divulgado e você não será identificado em nenhum
momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados, em qualquer forma.
Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UFSM em...../....../......., e recebeu o número do CAAE......................................
Santa Maria, __ de ___________ de _____.
__________________________________
Tânia Solange Bosi de Souza Magnago
SIAPE: 3224799
COREN/RS: 51.546
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APÊNDICE H – FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS AOS ITENS DO SAQ

1
N %
2
1,7

2
N %
11 9,6

Opções de resposta
3
4
5
N %
N %
N %
2
1,7
44 38,3 55 47,8

34

29,6

24

20,9

8

7,0

33

28,7

15

13,0

1

0,9

--

--

115

100,0

1

0,9

11

9,6

11

9,6

33

28,7

58

50,4

1

0,9

--

--

115

100,0

--

--

11

9,6

8

7,0

25

21,7

71

61,7

--

--

--

--

115

100,0

1

0,9

9

7,8

4

3,5

31

27,0

70

60,9

--

--

--

--

115

100,0

6

5,2

9

7,8

10

8,7

46

40,0

44

38,3

--

--

--

--

115

100,0

2
5

1,7
4,3

9
12

7,8
10,4

17
26

14,8
22,6

40
37

34,8
32,2

47
34

40,9
29,6

---

---

-1

-0,9

115
114

100,0
99,1

2

1,7

5

4,3

8

7,0

53

46,1

45

39,1

1

0,9

1

0,9

114

99,1

7
19

6,1
16,5

11
16

9,6
13,9

21
21

18,3
18,3

39
45

33,9
39,1

35
14

30,4
12,2

1
--

0,9
--

1
--

0,9
--

114
115

99,1
100,0

12. Sou encorajado(a) por meus colegas a informar qualquer
preocupação que eu possa ter quanto à segurança do paciente.

5

4,3

6

5,2

10

8,7

36

31,3

56

48,7

2

1,7

--

--

115

100,0

13. A cultura nesta área torna fácil aprender com os erros dos outros.

12

10,4

9

7,8

20

17,4

45

39,1

27

23,5

2

1,7

--

--

115

100,0

14. Minhas sugestões sobre segurança seriam postas em ação se eu
expressasse à administração.

11

9,6

9

7,8

39

33,9

35

30,4

21

18,3

--

--

--

--

115

100,0

15. Eu gosto do meu trabalho.

--

--

--

--

2

1,7

16

13,9

97

84,3

--

--

--

--

115

100,0

16. Trabalhar aqui é como fazer parte de uma grande família.

--

--

1

0,9

9

7,8

35

30,4

70

60,9

--

--

--

--

115

100,0

17. Este é um bom lugar para trabalhar.

--

--

1

0,9

2

1,7

26

22,6

86

74,8

--

--

--

--

115

100,0

18. Eu me orgulho de trabalhar nesta área.

--

--

1

0,9

2

1,7

20

17,4

92

80,0

--

--

--

115

100,0

Questão do SAQ
1. A contribuição do(a) enfermeiro(a) é bem recebida nesta área
2. Nesta área, é difícil falar abertamente se eu percebo um problema
com o cuidado ao paciente
3. Nesta área, as discordâncias são resolvidas de modo apropriado
(ex: não quem está certo, mas o que é melhor para o paciente).
4. Eu tenho o apoio que necessito de outros membros da equipe para
cuidar dos pacientes.
5. É fácil para os profissionais que atuam nesta área fazerem
perguntas quando existe algo que eles não entendem.
6. Os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) daqui trabalham juntos como
uma equipe bem coordenada.
7. Eu me sentiria seguro(a) se fosse tratado(a) aqui como paciente.
8. Erros são tratados de modo apropriado nesta área.
9. Eu conheço os meios adequados para encaminhar as questões
relacionadas à segurança do paciente nesta área.
10. Eu recebo retorno apropriado sobre meu empenho.
11. Nesta área, é difícil discutir sobre erros.

0

Total
válido

9

N
--

%
--

N
1

%
0,9

N
114

%
99,1

--
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1
N %

2
N %

Opções de resposta
3
4
5
N %
N %
N %

N

%

N

%

N

%

19. O moral nesta área é alto.

3

2,6

5

4,3

17

14,8

37

32,2

50

43,5

1

0,9

2

1,7

113

98,3

20 . Quando minha carga de trabalho é excessiva, meu desempenho é
prejudicado.

8

7,0

11

9,6

8

7,0

43

37,4

44

38,3

1

0,9

--

--

115

100,0

21. Eu sou menos eficiente no trabalho quando estou cansado(a).

12

10,4

11

9,6

11

9,6

40

34,8

41

35,7

--

--

--

--

115

100,0

22. Eu tenho maior probabilidade de cometer erros em situações
tensas ou hostis.

17

14,8

16

13,9

12

10,4

29

25,2

40

34,8

1

0,9

--

--

115

100,0

23. O cansaço prejudica meu desempenho durante situações de
emergência (ex: reanimação cardiorrespiratória, convulsões).

29

25,2

21

19,3

6

5,2

37

32,2

22

19,1

--

--

--

--

115

100,0

24a. A administração apoia meus esforços diários. (Administração da
unidade)

4

3,5

9

7,8

17

14,8

45

39,1

37

32,2

1

0,9

2

1,7

113

98,3

24b. A administração apoia meus esforços diários. (Administração do
hospital)

7

6,1

17

14,8

26

22,6

39

33,9

20

17,4

5

4,3

1

0,9

114

99,1

25a. A administração não compromete conscientemente a segurança
do paciente. (Administração da unidade)

22

19,1

13

11,3

14

12,2

21

18,3

37

32,2

6

5,2

2

1,7

113

98,3

25b. A administração não compromete conscientemente a segurança
do paciente. (Administração do hospital)

19

16,5

17

14,8

25

21,7

26

22,6

23

20,0

4

3,5

1

0,9

114

99,1

26a. A administração está fazendo um bom trabalho. (Administração
da unidade)

1

0,9

2

1,7

12

10,4

36

31,3

60

52,2

2

1,7

2

1,7

113

98,3

26b. A administração está fazendo um bom trabalho. (Administração
do hospital)

1

0,9

8

7,0

21

18,3

40

34,8

42

36,5

2

1,7

1

0,9

114

99,1

27a. Profissionais problemáticos da equipe são tratados de maneira
construtiva por nossa. (Administração da unidade)

11

9,6

17

14,8

22

19,1

37

32,2

21

18,3

5

4,3

2

1,7

113

98,3

27b. Profissionais problemáticos da equipe são tratados de maneira
construtiva por nossa. (Administração do hospital)

13

11,3

16

13,9

34

29,6

29

25,2

20

17,4

2

1,7

1

0,9

114

99,1

28a. Recebo informações adequadas e oportunas sobre eventos que
podem afetar meu trabalho do (a). (Administração da unidade)

5

4,3

14

12,2

19

16,5

37

32,2

36

31,3

2

1,7

2

1,7

113

98,3

Questão do SAQ

0

Total
válido

9

213

1
N %

2
N %

Opções de resposta
3
4
5
N %
N %
N %

N

%

N

%

N

%

28b. Recebo informações adequadas e oportunas sobre eventos que
podem afetar meu trabalho do (a). (Administração do hospital)

6

5,2

13

11,3

33

28,7

32

27,8

28

24,3

2

1,7

1

0,9

114

99,1

29. Nesta área, o número e a qualificação dos profissionais são
suficientes para lidar com o número de pacientes.

15

13,0

26

22,6

6

5,2

51

44,3

17

14,8

--

--

--

--

115

100,0

30. Este hospital faz um bom trabalho no treinamento de novos
membros da equipe.

10

8,7

21

18,3

14

12,2

37

32,2

33

28,7

--

--

--

--

115

100,0

31. Toda informação necessária para decisões diagnósticos e
terapêuticas está disponível rotineiramente para mim

4

3,5

12

10,4

18

15,7

52

45,2

29

25,2

--

--

--

--

115

100,0

32. Estagiários
supervisionados.

4

3,5

16

13,9

22

19,1

28

24,3

43

37,4

2

1,7

--

--

115

100,0

33. Eu vivencio boa colaboração com os(as) enfermeiros(as) nesta
área.

3

2,6

2

1,7

9

7,8

34

29,6

66

57,4

1

0,9

--

--

115

100,0

34. Eu vivencio boa colaboração com a equipe de médicos nesta área.

2

1,7

5

4,3

12

10,4

45

39,1

51

44,3

--

--

--

--

115

100,0

35. Eu vivencio boa colaboração com os farmacêuticos nesta área.

--

--

11

9,6

20

17,4

35

30,4

47

40,9

2

1,7

--

--

115

100,0

36. Falhas na comunicação que levam a atrasos no atendimento são
comuns.

23

20,0

17

14,8

23

20,0

43

37,4

8

7,0

1

0,9

--

--

115

100,0

Questão do SAQ

da

minha

profissão

são

adequadamente

0

Total
válido

9
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ANEXO A – ESCALA DE PREDISPOSIÇÃO À OCORRÊNCIA DE EVENTOS
ADVERSOS (EPEA)

BLOCO C - ESCALA DE PREDISPOSIÇÃO À OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS – EPEA
(VERSÃO FINAL)
Esta pesquisa busca investigar a qualidade do cuidado de saúde a partir de três dimensões (Donabedian, 1980):
a) estrutura - corresponde aos insumos, recursos físicos, financeiro, localização geográfica, equipamentos,
acessibilidade e a qualificação/especialização da mão de obra, que possibilitam a prestação do serviço;
b) processos - execução de ações mediante um conjunto pressuposto de critérios, regras, padrões, procedimentos
e de protocolos, a partir de uma imagem objetivo, para alcançar a melhor assistência;
c) resultados (outcome) - correspondem à avaliação do êxito/efetividade dos objetivos do cuidado em saúde e
satisfação do usuário ou população (cura, impedir progressão da doença, restauração da capacidade funcional e
alívio da dor/sofrimento).
Avalie, com base na escala abaixo, cada um dos itens que descrevem a predisposição da ocorrência dos eventos
adversos durante o cuidado de Enfermagem em unidade de terapia intensiva. Na primeira coluna, indique o nível
em que você considera que o item expressa algo importante e que deveria existir em uma organização (Coluna
Ideal). Em seguida, avalie o quanto tal característica existe em sua UTI (Coluna Real).
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO
(CARVALHO, 2011)
A
Discordo
totalmente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36

B
Discordo em
partes

DE

C
Neutro

ATITUDES

D
Concordo em
partes

DE

SEGURANÇA

E
Concordo
totalmente

As sugestões do (a) enfermeiro (a) são bem recebidas nesta área.
Nesta área, é difícil falar abertamente se eu percebo um problema com cuidado ao
paciente.
Nesta área, as discordâncias são resolvidas de modo apropriado (ex.: não quem está
certo, mas o que é melhor para o paciente).
Eu tenho o apoio que necessito de outros membros da equipe para cuidar dos
pacientes.
É fácil para os profissionais que atuam nesta área fazerem perguntas quando existe
algo que eles não entendem.
Os (as) médicos (as) enfermeiros (as) daqui trabalham juntos como uma equipe bem
coordenada.
Eu me sentiria seguro (a) se fosse tratado (a) aqui como paciente.
Erros são tratados de modo apropriado nesta área.
Eu conheço os meios adequados para encaminhar as questões relacionadas à
segurança do paciente nesta área.
Eu recebo retorno apropriado sobre o meu desempenho.
Nesta área, é difícil discutir sobre erros.
Sou encorajado (a) por meus colegas a informar qualquer preocupação que eu possa
ter quanto à segurança do paciente.
A cultura nesta área, torna fácil aprender com os erros dos outros.
Minhas sugestões sobre segurança seriam postas em ação se eu as expressasse à
administração.
Eu gosto do meu trabalho.
Trabalhar aqui é como fazer parte de uma grande família.
Este é um bom lugar para trabalhar.
Eu me orgulho de trabalhar nesta área.
O moral nesta área é alto.
Quando minha carga de trabalho é excessiva, meu desempenho é prejudicado.
Eu sou menos eficiente no trabalho quando estou cansado (a).
Eu tenho maior probabilidade de cometer erros em situações tensas e hostis.
O cansaço prejudica meu desempenho durante situações de emergência (ex.:
reanimação cardiorrespiratória, convulsões).
A administração apóia os meus
Adm.
A B C D E X Adm.
esforços diários:
Unid.
Hosp.
A administração não compromete
Adm.
A B C D E X Adm.
conscientemente a segurança do
Unid.
Hosp.
paciente:
A administração está fazendo um bom
Adm.
A B C D E X Adm.
trabalho:
Unid.
Hosp.
Profissionais problemáticos da equipe
Adm.
A B C D E X Adm.
são tratados de maneira construtiva
Unid.
Hosp.
por nossa:
Recebo informações adequadas e
Adm.
A B C D E X Adm.
oportunas sobre eventos que podem
Unid.
Hosp.
afetar meu trabalho do (a):
Nesta área, o número e a qualificação dos profissionais são suficientes para lidar com
o número de pacientes.
Este hospital faz um bom trabalho no treinamento de novos membros da equipe.
Toda informação necessária para decisões diagnósticas e terapêuticas está disponível
rotineiramente para mim.
Estagiários da minha profissão são adequadamente supervisionados.
Eu vivencio boa colaboração com os (as) enfermeiros (as) nesta área.
Eu vivencio boa colaboração com a equipe de médicos nesta área.
Eu vivencio boa colaboração com os farmacêuticos nesta área.
Falhas na comunicação que levam atrasos no atendimento são comuns.
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Doutorado em Enfermagem
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS
Santa Maria, 09 de outubro de 2015.
Vimos por meio deste, solicitar autorização para desenvolver a pesquisa intitulada:
“Cultura de segurança do paciente e predisposição à ocorrência de eventos adversos em
unidade de terapia intensiva”, pesquisa esta que será realizada junto à equipe de
enfermagem que atua na Unidade Cardiologia e/ou de Tratamento Intensivo do Hospital. Esta
pesquisa tem como objetivo geral: Analisar a relação entre cultura de segurança do paciente e
predisposição à ocorrência de eventos adversos na Unidade de Terapia Intensiva.
Está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Doutorado, da
UFSM. A população da pesquisa serão os profissionais de enfermagem.
Salienta-se que a instituição em nenhum momento terá seu nome divulgado, exceto
que a mesma manifeste interesse contrário por escrito. Será confeccionado um relatório de
pesquisa e entregue à instituição participante. Também esclarecemos que não haverá custos
financeiros à instituição, que a participação da instituição e dos trabalhadores é voluntária e
que será resguardado o caráter ético e o sigilo perante os entrevistados. O termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) será entregue aos profissionais que aceitarem
participar da pesquisa. A coleta de dados somente será iniciada após aprovação da instituição
e do Comitê de Ética e Pesquisa da UFSM.
Sem mais, agradeço antecipadamente,
______________________________________________________
Profa. Dra. Tânia Solange Bosi de Souza Magnago
Docente do Departamento e do Programa de
Pós-graduação em Enfermagem/UFSM
Coordenadora do Projeto
AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Instituição: _______________________________________________
Autorizo a coleta de dados referente à pesquisa acima mencionada. Sendo que,
( ) Autorizo a publicação do nome da empresa
( ) Não autorizo a publicação do nome da empresa
Assinatura e carimbo
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA DA UFSM
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